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100൩ 10768ട ൭ ഗേധ്ഥിം ൨ നമ ലളഠ0 68൩ 06 16010൨90 

കൂട ൭൩ ൭0൬൭൩൭00 1269൭൮9൦ 0൩ വ്വ ൭01൦൩൦00. 

റചിഡബിമ്ഠ൩ വടല്യി 1൩ ഴണ റഷ 1116 1൩ 76ദ06% വ് 

1, ഇഠ]0., ആലു 1017 0൭0 ൦-യ നിം, 6൦., 216 0681 

1111 12 18 ൪001൦. ൨0 118096 ആറ 0൦010776 1൫൦ 19൮1 വ് 

ഒ൨1ബഡിഠ൦ സദ 9൩ 16സ്്വ്ദേ] (ന്ന, 5൮൦0൨ ൩0൬൩൧ബ- 
ടിം ചട “ന൬ചിം” (തളള) 12111൭ (പിളള) ൭൬0൪ 2ലഗധന്തി 
(പെവവാഠം) (4൨൦ 1766 അട 0 11൦ ന്പി൦ വ് 6൦) അി!! 
0൦ വ് 0310൦ ലാി൦ 1൩൦൦68. ൭൩൦6 ൩൪൦ 0൩൩൦ബലഠ7ഭ 

0൩ ““ ധിഡിാനടട ഒ൦൦ ട1ബ ലാമ ൭൨൩ ഭവ്ബിം 
161൬5 1 19 10 06 0േസിദധോ൦ര്ി 11൨൧ 1൨൦ ൩൭൦൪൦ ൩൨ 0൩൦ 

ക07ഠദഭ വിട “* 1 ചുലിഠിധടദദബ. "” 11 ൩66൪ നറ 1൦ 
6൩101൩൭ല960൨ 11൨൭ 1൨686 16നേബിേ] ൬൯00൭ 89%, സ്ന 
21011, 06 ൮860 1൩ ൭൨00 160 8 0019. 

116 ൨1൦10൩ ൨ 126 ൬0൩൦ 1൩0 ൧ ൪൩0ലട 1൭൭ 06൦0൩ 
00൩൦6 0 ൬൩൦. 11 ൩660 ൩0 0൦6 ദദപ്ലീഴ 2൨൩60 ഠബ ൩൫൧ 
129 81228. ൬൩102 6208 0൧൨ “ അദ്ധ്യായസ് തൃതീയകഃ ?? 
102൩൪ 1൩ 1൨൦ 771൩ 0൧019 19 1൩00൩ഇബയട. 

100060 129 ൨൦ ഒട 1൨൭ ൩൦ 15 സന്ന ൫൦ 1ദനലിം- 
19൭ 1൩ 009601൦൩06 10 ബസ്ഭ ൬7666007 ണന, 11 



റ 

“ലീലാവതീമപി കണക്കധികാരവുംക- 

ണ്ടെന്നോടുമല് ശുരു പറഞ്ഞതുമോത്തുകൊണ്ടു 
ബാലപ്പബോധകരണായ മണിപ്രവാളൈ- 
രുക്തം മയാല്പ ഹൃദയേന കണക്കുസാരം.”” 

11൨6 ൭൧൨07 1൨൭൭ ൩0 16% ൩൭൦ നലേ, ൪൩൭൦൦൦, 767൩൧ 
19 106൩൦, ൭൩൪ 6൦൦൩ ൦ വദ ൪൭൭ ൨൦ സ്പ 0 റീഭ- 
സേന ൯൩൦൩ 6൩൦൦610068 വന്ന ൨൭൭ ൩0% 08൩ റ1ദ0ല1൦0. 

11൨0൩ 1൧൦ ഭയീാിദസേ്ഭ ൬7൦ ല൭ 0൨൭, ൩൨൦ ന൦ദ6ദ 276 
617 100൨1൪ ൭൬0 ൨ ബബ്ലി 76ലറര്1൩ലഇ, മറ 11൨6൦ റേ! 
ഒ1001601210൩ വ് പ്പ്ഭ നഠലി൦ ദില! 

11൨ബ്ഠേ 10 “ധി. 700% ൩068 ൩൭൭൦ 06൦൩ ൫൦൦൩ 
൬6167617 ൧60 6ഠടടമ൬൦ ൬൨ 9 ൩൦൬൯ 10 7ണബര്ബന൩ഇ 1൨൦ 
൬6 ൭ബിന൩ഇ 69൬7 01” 1൨൦ 16൮069. 

ൂറര്ന്൩ ൭൪ €. റണ്ണര് "നമാ, 27൭൩01 ൭0൦൦൬൩ 

൬6൩ 071ബലി !ഗ്ടദ. 14107൬ 1൨൫ ന 11൨൭൩ 01” 116 
ഒുടട1ട/ദ൩ഠ06 ൨൦ ൨൭൭ 1൨7൨൬ യ 7ബറ൦76ര് ൩൦ 1൩ 6010൩2 
വിദ സന. 11൩൦ 060016 0 ! ൭16 ഠഴ൦൦ ൭ 27 വറ്റ 0610% 

വ് ഇടലി (൦ ൩൦ റഠ൦ഴനബസണ് 0 110൧൭ 0 1്നന്പ്നഇ 
11100൩, ൭൩0൪ 1൩3നഠനല, ഒ ൭൩൦൬൦6 07 ഉമ്വ്ധ്ട്വ്ന£ 76 

0൩൧807101൭ 1110 14 മ)ലിഠിഡടപമന, 6/൦, ൩0-10 6ല് 

1. 1൨:൩റര്നടടല്നദനന, 17.4., 1,.7., ൩൩407, 6ഠഴലന്നണ 
റിബല് 110 1൧407, 10്ഒറര്നലട, ൬1൧0 18 1൨൦ 
(൫൦൩൦ല് 10107 ൨ ൨686 20112010൩3. 16ടഠ൩ട ൫൩൧ 

ഒ16 1൩ ൬08336310൩ ൨ 8൨0൨൩ 7൦൦ 1ദദ്ധടന്്നട സാര് 0 

6] 10 ൨൭൩0 1൨6൦൬൩ 0൭൦൦൦ 10 1൩൨൦ 00൦൦൩൬൬൩൦൩ ഗബ്ബലി 

1/8 ൩ധ൭0൩10/ 1൧4107 ശസ്വന 18 1൩669160 1൩ 276867നആ- 

110൩ ൬0 20119110൨൩ വ് നമസ്സടന്നേോട. 

€. ൧112 17144൨14. 
1,019. ൧0 0 2/6 ൧൭൧0൭൧൧7൭2 0) 42വ/ര്തധന, 

(/24൭ല-917%/ 0 22൪7൫3. 



അവതാരിക 

കണക്കുസാരം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം കേരളീയരുടെ മുമ്പാകെ അവ 

തരിപ്പിക്കുന്നതില് എനിക്ക് പ്രത്യേകം സന്തോഷമുണ്ടു്. ഈ ഗ്രന്ഥവും 

ഇതിലുള്ള. സാങ്കേതിക സംജ്ഞകളും 4: ഡോക്ടര് ഗുണ്ടര്ട്ടിന്നു” 7" പരി 

ചയപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നതിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ നിഘണ്ടു 

സാക്ഷ്ധ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്നുമുമ്പു് ഈ ഗ്രന്ഥം അച്ചടി 

ച്ചതായി അറിയുന്നില്ല. പലദിക്കിലും അമ്വേഷിച്ചതില് അതിനെ 
പ്പററി യാതൊരു വിവരവും കിട്ടുകയുമുണ്ടായില്ല. 

സാസ്തൃതത്തിലുളള,ലിലാവതി മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി 

യിട്ടാണ് ഈ കണക്കുസാരം നിമ്മിച്ചിട്ടുമള തെന്നതിന്നു” സംശയമില്ല. 
പക്ഷെ ഗ്രന്ഥകത്താവു” ഇതു” ഒരു പ്രവേശകമായിട്ടേ കണക്കാക്കിയി 
ട്ടിള്ള. രണ്ടുകൊല്ലംമുമ്പു" *: മംഗളോദയം ?" പ്രസിദ്ധാപ്പെടുത്തിയ 

 യുക്തിഭാഷ ?? ഒന്നാം ഭാഗം, ഈ വിഷയത്തില് ഒരു ഉപരി ഗ്രന്ഥ 
മായി വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്ഞ്. 

മരക്കണക്ക് , പൊന്൯കണക്കു്, കിളക്കണക്കു്, മുതലായി നിത്ത്പോ 
പയോഗമുള്ള കണക്കുകളാണു” ഇതില് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുളളതു”. ശാസ്ത്ര, 
ഗ്രന്ഥങ്ങളു ടേയും സാമേതിക ശബ്ദങ്ങളുടേയും ദൌര്ല്ലഭ  ത്തെപ്പററി 
ആവലാതിപ്പെടുന്നവക്ക്” ഇതിലെ, 4 തള്ള, പിള്ള, പ്പെവുവാഠം ?? 
(1൩൦ ൨66 1ണട 07 1൦ ധി വ് 1൮6൦6) സന്നീ സംജ്ഞകറം 
കൌതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണു്. യുക്തിദാഷയുടെ വ വാഖ്യയാതാക്ക 
ന്മാർ ഈ സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങളെ ഉപയോഗി വൃകാണാത്തതില്നിന്നു 
ഈ കണക്കുസാരം അവര് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഉരഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 
സ് ക്രളുകളില് ഇപ്പോഠം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പാഠ പുസ്തകങ്ങളിലും 
ഈ സാദമേംതിക ശബ്ദങ്ങറം ഉപയോഗിക്കുന്നതു” ഉ ചിതമായിരിക്കു 
മെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 

അദ്ധ്യായങ്ങളായി വേര്തിരിച്ചതു' ഞങ്ങറംതന്നേയാണു. 
അഞ്ചാമഭ്ല്്യായത്തിലെ *: അഭ്ധ്യായസ് തൃതീയകഃ?? എണ്ണ അവസാ 
നത്തിലുള്ള ശ്ലോകം യോജിക്കുന്നില്ലെന്നു: എടുത്തു പറയേണ്ടപല്ലേം. 
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ഗുരുനാഥന്െറ കല്പനപ്രകാരം കണക്കുസാരം എഴുതുന്നു എന്നു :- 

% ചീലാവതീമപികണക്കധികാരവുംക- 

ണ്ടെന്നോടുമരു ഗുരുപറഞ്ഞതു മോത്തുകൊണ്ട്* 

ബാലപ്രബോധകരണായ മണി പ്പവാളൈ- 
രുക്തം മയാല്ല ഹൃദയേന കണക്കുസാരം. ??” 

അല്ലാതെ, ഗ്രന്ഥകത്താവു”, തന്നെക്കുറിച്ചു” യാതൊന്നും പ്രസ്താ 
വിച്ച കാണുന്നില്ല. ആ സംഗതി അജ്ഞാതമായിത്തന്നെയാണിരി 

ക്കുന്നതു”. ഇതിലെ ഭാഷക്ക് വളരെ പഴക്കമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുക്രടാ. 

ശുഷ്ടമായൊരു വിഷയമാണെടിലും, ഇതിലെ ശ്ര്രോകങ്ങറം 

ഗ്രന്ഥകത്താവിന്െറ രസികത്വം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. എന്നുതന്നെ 

യല്ല ശ്രോകങ്ങറം വളരെ ലളിതവുമായിട്ടുണ്ടെന്നു” പ്രത്വ്യേകം പ്രശംസി 

ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

വായനക്കാക്ക് അത്ഥം സുഗ്രഹമാകേണ്ടതിലേക്ക് ഒരു ചെറ 

വ്യാഖ്യാനം ഞങ്ങളും എഴുതിച്ചേത്തിട്ടുണ്ടു. ഇതിലേക്ക്” യുക്തിഭാഷ 

യാണു: പ്രധാനമായ അവലംബം എന്നു് നന്ദിപൃധ്വം പ്രസ്താവിച്ച 

കൊള്ളന്നു. 

ഈ പ്രസാധനത്തില്, എന്നെ ആല്ധംമുതത അവസാനംവരെ 

സഹായിച്ച, വിദ്വാന്, ത്രീ സി. ഗോവിന്ദവാരിയരോട്ട് എനിക്കുള്ള 

നന്ദി ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. 

ഈവക അപുയ്ൃഗ്രന്ഥങ്ങറം തേടിപ്പിടിച്ചു, പ്രസാധനം ചെയ്യു 

ന്നതിന്നും, അതിന്നു വേണ്ടുന്ന ധനസഹായം ചെയ്യുവാനും സമ്മതിച്ച 

ഭരണാധികാരികളോട്ടം; ജനറല് എഡിററവാ “: മദിരാശി ഗവമ്മേണ്ടു്” 

ഓറിയന്ടല് മാനുസ്ക്രിപ്ട്സ് ലൈബ്രറി ക്യൂറേററ"?വമായ 

ത്രീ. ടി. ചന്ദ്രശേഖരന് എം. എ. എല്. ടി. യോടും കേരളിയക്കുള്ള 

കടമ പറഞ്ഞുതീക്കാവുന്നതല്പ. ഈവകഗ്രന്ഥങ്ങറം കസ്ത്റുശമുള്ളവര് 

പൊതുജനനന്മക്കുവേണ്ടി അവയെ അധികൃതന്മാരെ ഏല്ലിക്കുവാന് 

ഒരുങ്ങേണ്ടതാണട് . 

ചേലനാട്ട് അച്ചുതമേനോന് 

മദിരാശി സവ്യ്കലാശാല ബി. എ. പി. എച്ച്. ഡി. 

]0-9-1970. (ലണ്ടന്) 



വിഷയാന൯ുക്രമണിക 

വിഷയവിവരം 

ഒന്നാഠ അദ്ധ 020 

കണക്കുകളുടെ വിഭാഗം 

ഒന്നിന്െറ കീഴുള്ള കണക്ക് 

ഒന്നിന്െറ മേലുള്ള എണ്ണങ്ങറം 

അളവിനെറ ക്രമം 

തൂക്കങ്ങഥം 

കാലത്തിന്െറ കണക്ക് 

യുഗങ്ങറം 

പരല്ലേരുകഠം 

രണ്ടാം അദഭ്ധ ചായ 

ത്രൈരാശികം 

ത്രൈരാശികം ഷില്ലാനത്തോടുക്രടിയവ 

ഉദാഹരണങ്ങറം പലവക 

മുന്നാം അദ്ധ്യായം 

പഞ്ചരാശികം മുതലായവ 

പഞ്ചരാശികത്തിന്നു” ഉദാഹരണങ്ങറം 
ഭിന്നിതങ്ങഥം 

സപ്ലരാശികത്തിന്നുദാഹരണങ്ങറം 
നവരാശികത്തിന്നുദാഹരണം 

നാലാം അദ്രാ 700 

പ്ൃസ്ത ത്രൈരാശികം 

പലിശക്കണക്കുകഠം 

ഭാഗാ 

[5 5 



വിഷയവിയരം 

അഞ്ചാമമദ്വാ 0 0 

പൊ൯കണക്ക് 

പഞത്തിന്നു് പൊന്നുചൊല്ലവാന് 

ത്തണിക്കൊത്തുകറം 
മുത്തിന്െറചൊവ്വവരുത്തല് 

ആറാം അദ്ധ്യായം 

മരക്കണക്ക് 

വെട്ടിപ്പ്യൊളിച്ചവയ്ക 
വെട്ടിക്കുറല്പു” ഉ രണ്ടിരിക്കുന്നതിന്നു് 
മുക്കോണായമരത്തിന്ന് 
പകരം മരംകൊടുക്കുന്നതിന്നു് 

ഈച്ചക്കണക്കു' 

കിളയുടെ കണക്ക് 

സങ്മഃലിതം 

പടുക്കുന്ന കണക്ക് 

വട്ടവും വിട്ടവും വരുത്താ൯ 

ഭാഗാ 

448 
45 
28 
00 

01 
04 
00 
70 
7 
74 
്് 
81 
89 
84 



കണ്ണ ഒ സ്സാര. 

അദ്ധ്യായം 1. 

ഘനവും ഘനമുലവുമിവ ചില്ലാനങ്ങാംക്കു മുണ്ടു ചൊല്ലീട്ട്. 5 

ഇവററിന്നു പൊരും:-_ഒന്നിന്െറ കീഴുള്ള കണക്ക്, മേലുള്ള. 

കണക്ക്, ഇടങ്ങഴിടെ കണക്ക്, കാതത്തിന്െറ കണക്ക്, കഴഞ്ചിനെറ 

കണക്ക്, കാലത്തിന്െറ കണക്ക്", ത്രൈരാശികംകൊണ്ടുള്ള വ, പൊന് 

കണക്ക, മരക്കണക്ക്, ചൊരിനെല്ലിന്െറ ചുററളന്നാല് അറിവാനുള്ള. 

കണക്ക്, കിളയുടെ കണക്ക്, പടുക്കുന്ന തിന്െറ കണക്ക്, സമ്മലിതം, 

പ്ധ്യാപസമംലിതമെന്നുതുടങ്ങിയുമള കണക്ക് ,കൂഭയം നോക്കുവാനുള്ള. 

കണക്ക്, മിച്ചാരക്കണക്ക്”, വട്ടത്തിന്േറയും വിട്ടത്തിനേറയും 

കണക്ക്, ലാഭത്തിന്െറയും ജ്യാവിനന്െറയും കണക്കു ; നിലക്കണക്ക്, 

വിലോമക്രിയ, ഇഷ്ട്കമ്മമായുമള കണക്കുകഠം, ക്രട്ടുകയും കളെകയും 

ഗുണിക്കയും ഫരിക്കയും വഗ്ലിക്കയും മ്ലിക്കയും ഘനിക്കയും ഘന 

മുലിക്കയും. പിന്നെ ഇപ്പുരികമ്മങ്ങളാകുന്ന എട്ടും ചില്ലാനങ്ങറംക്കു 

മുണ്ടെന്നറിക. 

ഇനി ഒന്നിന്െറ കീഴുള്ള കണക്കുകഠം ലൊല്ലന്നു. 

1 ചതുരണുവെന്നുണ്ടാദിയില- 

തൊരമ്പത്തൊന്നുകൊണ്ടു തലവരവാം 

പി ടംം ക തഅ... പം... ചം അപ്പ മം ജപ യം നോം. പകം 

4 51 ചതുരണു -- 1 തലവരവു”. 4 കീഴ്ക്കാണി ട് 1 കീഴമാധ്്. 
21 തലവരവു' ട 1 തിമിരിമ. 0 കീഴ"മാവു - 1 കീഴ് ക്കാല്. 
98 തിമിരിമ --: 1 അണു. 4 കീഴ”ക്കാല് - 1 മേല്മുന്തിരീകം. 
2] അണു -- 1 ഇമി. 4 മേതമുന്തിരിക 5 1 കാണി. 
21 ഇമി ട് 1 കീഴമുന്തിരിക. 4 കാണി ട് 1 മാവ്. 
4 കീഴ”മുന്തിരിട 1 കീഴ്ലാണി. 30 മാവു” 5 ഒന്നു”. 



ക കണക്കുസാരം 

തലവരവിരുപത്തൊന്നാം തിമരിമ 

തിമരിമയിരുപത്തുരണ്ടതണുവല്ലോ. 6 

ഇതിന്നു പൊരും:. ചത്ുരണു അന്പത്തൊന്നുക്രടിയതു” 
തലവരവെന്നുപേര. തലവരവിരുപത്തൊന്നു ക്രടിയതു” തിമിരിമ. 
തിമരിമ ഇരുപത്തിരണ്ടു” ക്രടിയതു” അണു. 

അണുവിരിപത്തൊന്നിമീ 
അതിരിപത്തൊന്നു കീഴ്മുന്തിരിക് 
കീഴ” മുന്തിരികഠം നാലാം 

കീഴ”കാണിയവററില് നാലുകീഴ“മാവാം. [ 
കിഴമാവഞ്ചിനു കീഴ്ക്കാല് 

കീഴ”ക്കാല് നാലിനു മേല്മുന്തിരികം 

മേല്മുന്തിരികകഠം നാലാം 

കാണിയതു നാലുകൊണ്ടു മാവൊന്നാം 8 

കീഴ-മാവഞ്ചുക്രടിയതു” കീഴ ക്കാല്. കീഴ് ക്കാല് നാലുക്രടിയതാ 

മേല്മുന്തിരികം. മേല്മുന്തിരിക നാലുക്രടിയത് കാണി. കാണി നാലു 

ക്രടിയത് മാവ്. 

മാവിരിപത്തൊന്നായ്ക്കുരു- 

മൊന്നു തുടങ്ങീട്ടപിന്നെ മേല്പ്പെട്ട്. 

മുന്നെസ്ഥാനം മുതല്യി 

പിന്നേതു പതിന്മടങ്ങിവററിനിനി 0 

മാവിരിപതുക്രടിയത് ഒന്നു. പിന്നെ, 10, 100, 1000 എന്നു 

തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളില് മുന്പിലെ സ്ഥാനത്തിന്നു പതിന്മടങ്ങാ 

യിരിക്കും. പിന്നെ സ്ഥാനം ഒന്നുതുടങ്ങിമേല് പത്തുത്തറായിരത്തോള 

മിങ്ങിനെ. 

ഒന്നു, പത്തു, തൂറൊടായിരം പതിനായിരങ്ങളും 

പിന്നെ തൂറായിരവും പത്തുതതറായിരമെന്നിവയേഴ്ു് 

[മൊരുവകയാം. 10 

1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000 ഇച ഏഴ് 
ഒരു വക, 



ഒന്നാം അദ്വാ യ 

കോടി മഹാകോടിതഥാചങ്കമഹാചദം 

പൃവ് മഹാപൃവ” കല്പംപിന്നെ മഹാകല്ലഞ്ച 

തഥാകാനവും മഫാകാനം തദനുചലക്കം മഹാലക്കാ 

തെങ്ങടന് മഹാതെങ്ങ ധൂളിമഹാധൂളി ജലംപിന്നെ 

മഹാവെള്ളം മറ൨മിവപേരാം. 11 

൮ ് ധ 

കോടി, മഹാകോടി, ചം”, മഹാചക, പുവ്, മഹാചുവ്യ) 

കലം, മഹാകല്പം, കാനം മഹാകാനം, ലക്കം, മഹാലക്കം; തെങ്ങ്, 

മഹാതെങ്ങ്, ധൂളി, മഹാധുൂളി, വെള്ളം, മഹാവെള്ള എന്നിവ ഓരോ 

പേരുകറം. 

കോടി പതിന്കോടിതഥാ തൃറായിരംകോടിയായിരം കോടി 

പിന്നെ പതിനായിരമാംകോടി ചത്തറായിരാഖ്പമാം കോടിസ്ത് 

ഒരുപതുത്തറായിരമംാകോടി ഇവണ്ണം ക്രമേണമേല്ട്ട് 

തത്രമഹാകോടിതുടങ്ങി മഹാവെള്ളമെന്നസാഖ്യയോളം 122 

കോടി, പതി൯കോടി, തആ൮കോടി, ആയിരംകോടി, പതിനാ 
യിരംകോടി, നതറായിരംകോടി, പത്തുന്ൂറായിരംകോടി ഈവണ്ണം 
], 10, 100, 1000 എന്നു തുടങ്ങി എല്ലാറേറാടുംക്രടിച്ചൊല്ലേണം. 
കോടി സമഹാകോടി, 100 മഹാകോടി എന്നിവണ്ണം ക്രമേണ 
മഹാവെള്ള ത്തോളമെന്നറിക. 

ഇനിയുമൊരുപ്രുകാരം ചൊല്ലന്നു. 

ഏകംദശശതമായിരമയുതം 

തആൃറായിരംതഥാ പ്രയുതം 

കോടിയുമംബുദമബ്ദം 
ഖവ്വനിഖവ്വൌ തഥാമഹാപത്മം. 

ശംഖ ജലധിയുമന്ത 0 

മദ്വയഞ്ചപരാദ്ധാമെന്നിതിക്രമശ: 

മുന്നേസ്ഥാനത്തിനെറ പത്താം 
സ്ഥാനംക്രമേണപിന്നേതു" 

12) 

14 
൭ ി ഴി ന്നു, പത്തു, തറ; ആയിരം, പതിനായിരം, തആറായിരം, 

പഈന൬റായിരം, കോടി, അംബുദം, അബ്ദും, ഖവ്ാനി, ഖവ്വം, മഹാ 



4 കണക്കുസാരം 

പത്മം, ശംഖ്, ജലധി, അന്ത്യമദ്ധ്ൃയം, പരാദ്രാം ഇവ പതിനെട്ടും 
മുന്നെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന പിന്നെത്തേത് പതിന്മടങ്ങായിരിക്കും. 
1 ഇതു” ലീലാവതിയിലേതാകന്നതു'. 

1. മുന്തൂററവപതുനെല്ലിന്൯മണികൊണ്ടതു ചവടാതഞ്ചിന്നാഴക്കാം 

ത്തഴിക്കെട്ടിനുപിന്നെച്ചെവനാഴിയിടങ്ങഴിക്കനാലതിനാല്. 12 

നെല്ലപിനെറമണി മുന്തൂററവുപതു കൊണ്ടതു ചവട്ട്. ചവടഞ്ചു 
ക്രടിയതു” ആദിക്ക്. ആര്ിക്കെട്ടു കൂടിയതു” ലെവുനാഴി. നാലുകൂടിയതു" 

ഇടങ്ങഴി. 

രണ്ടേകാല് വിരല്കണ്ടാ- 

യഞ്ചരവിരല്നിളമുള്ള പാലവുമായ് 

ഉണ്ടാക്കുന്നതിടങ്ങഴി ഇരുപതുക്രടീ- 

ടുത൯പോടൊരു പൊതിയാം. 10 

രണ്ടേകല് വിരല് കണ്ടായും നടുവിലെ പാലത്തിന്െറ നീളം 

അഞ്ചരവിരലായും ഉണ്ടാക്കുനനതിടങ്ങഴി. അതിനു നാരായമെന്നു 

പേരുണ്ടു്. അതില് കൊള്ളുന്നനെല്പു തുടങ്ങിയുള്ള തും വെള്ളം തുടങ്ങി 

യുള്ള തും ഒരിടങ്ങഴിയെന്നു ചൊല്ലുന്നു. ഇടങ്ങഴി ഇരുപതുക്രടിയതു 

ഒരുപൊതിയെന്നും ചൊല്ലുന്നു. 

? ചെവനാഴികളിവനാലാം പ്രസ്ഥ- 

മതുന്നാലുകൊണ്ടതാഡ്ഥകമാം. 

1 ഏകദശശതസഫസ്്രായുതലക്ഷപ്രയുതകോടയ: ക്രമശ: 

അബ്ബയദമബ്ജം ഖ വനി ൮൮ മഹാപത്മശംകവസ്ത്സ്താല്. 

ജലധിശ്വാന്തമദ്ധ്യം പരാഭ്ധമിതിദശഗുണോത്തരാസ്സുംജ്ഞാ: 

(യുക്തിഭാഷാ 1-0൦ അഭ്ധ്യായത്തില്) 

800 നെല്ലിന്മണി -- 1 ചവടട്. 2 ചവട്ട് -- 1 ആഴിക്ക്. 

9 ആഴക്ക് -- 1 ചെവനാഴി. 4 ചെറനാഴി -- 1 ഇടങ്ങഴി. 0 ഇട 

ങ്ങഴി -- 1 പൊതി. 

& 4 ചെവനാഴിട 1 പ്രസ്ഥം. 4 പ്രസ്ഥം 1 ആഡകം. 

4 അഡകം 1 ദ്രോണം. 10 ദ്രോണം -- 1 ഖാരി, 

കി 



ഒന്നാം അദ്ധ യം ഉ 

നാലാഡകമാംദ്രോണം 

' പതിനാവക്രടിയതൊരുഖാരി 17 

നടെചൊല്ലിയ ചെവനാഴി നാലുക്രടിയത് പ്രസ്ഥമെന്നു 
് 

പേരുണ്ട്. പ്രസ്ഥം നാലുക്രടിയതാഡ്ഥകാം. തആആഡകം നാലുകൊണ്ടത 

ദ്രോണം. ദ്രോണം പതിന്നാലുക്ടിയതു ഖാരിയെന്നുപേര്. 

കണ്ടുംനിളവുമിടവുമൊരിക്കോലാക്കിട്ടു 

 തീത്തപാത്രത്തില് കൊണ്ടതു ഖാരി 

ഈവണ്ണംപണ്ടുളള വ൪ 

കണ്ടറിഞ്ഞു പേരിട്ടാര. 15 

ഒരിക്കോല്നിളവും ഒരിക്കോല് ഇടവും ഒരിക്കോല് കണ്ടുമായി 

അളപ്പാന് തിത്തതിന്നു ഖാരിയെന്നു ചൊല്ലുന്നു ചിലദിക്കില്. 

1 ചെറവനാഴികളിരുനാലിനു 

1. പത്തുകണ്ടതൊരു കുവണി 

കു൮ണികറം രണ്ടുപതക്കം. 

അതുരണ്ടിനുതുൂണി മുന്നതും കലമാം. ു 

ചെവനാഴി എട്ടകൊണ്ടതൊരു കവണി, കുവണി രണ്ടുകൊണ്ടതു 

പതക്കം. പതക്കം രണ്ടുക്രടിയത് തൂണി. തൂണി മുന്നുക്രടിയതു കലം. 

എന്നിങ്ങിനെ ചൊല്ലുന്നു ചിലേടത്ത് . 

ശാസ്ര്ര്രോക്തമല്ലാതെയു മണ്ടുകാണ്മാ൯ 

ഗ്രാമങ്ങറംതോവം നഗരങ്ങംംതോവാ 

എന്നാലവററിങ്കലതിന്നുഭേദം 

കണ്ടിട്ടചേത്തീടുക ശാസ്രുദ്ദഷ്ടൈ: 0 

ഗ്രാമങ്ങംതോവം നഗരങ്ങംതോവം ശാസ്രൃത്തില് ചൊല്ലിയ 

വണ്ണമല്ലാതേയും കാണ്മാനുണ്ടു്” ചെവനാഴി, പറ എന്നിവ പലപ്രകാര 
പം. 

1 83 ചെവനാഴി -- 1 കുവണി. 2 കുവണി ട് 1 പതക്കം. 

9 പതക്കം 1 തൂണി. 3 തൂണി ട: 1 കലം. 

4. പാത്തുകണ്ടതു്. 



൫: കണക്കുസാരം 

മുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലവററിന്െറ ഭേദങ്ങളറിഞ്ഞു ശാസ്ര്ങ്ങളില് 
ചൊല്ലിയവറേറാടു ചേത്തുകൊള്ള. 

1 എള്ളെ ട്ടിന്െറ കനമൊരു നെല്ലിടമാം 
തോരയെന്നു പേരതിന് 

തോരയതെടിനു വിരലാം 

വിരലതുമുവെട്ടിനാല് മുഴക്കോലാം. 1. 

കൊച്ചുലിലടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എള്ളിന്ണി എട്ടിനെറ കനമൊക്ക 
ക്ര്ടടിയാല് ഒരു നെല്ലിന്െറ ഇടം. അതിനു തോരയെന്നു പേരുണ്ടു്. 
അത്തോര എട്ടുക്രടിയത് ഒരു വിരല്. വിരല് ഇരുപത്തുനാലുക്രടി 
യത്ത്” ഒരു മുഴക്കോലാം. 

അക്കോല് നാലൊരുദണ്ഡാ- 

മതുരണ്ടായിരമളന്നു ക്രവിട 

ക്രവീടതു നാലിന്നൊരു 

യോജനയാം കാതമെന്നു മതുതന്നെ. 29 

മുഴക്കോല് നാലുക്രടിയതൊരുദണ്ഡം. ദണ്ഡാരണ്ടായിരം ക്രടി 

യത് ക്രവിട. ക്രവീട നാലുക്രട് യത് ഒരു യോജന. അതുതന്നെ കാത 

മെന്നും ചൊല്ലം 

നീളവുമിടവുമൊരിക്കോലാകി- 

ലതാംകോല്പലംതഥൈവപുന.: 

കനവുമൊരിക്കോലാകില് പേര്പറയാം 

ഖാരി കണ്ടി കോല്ലചനവും ലൂ 

ഒരിക്കോല് നിളയും ഒരിക്കോലിടവുമുള്ള തിന് കോല്പലമെന്നു 

പേര്, ഒരിക്കോല്നിളവുമൊരിക്കോല് കനവുമുള്ള തു” നെല്ലളപ്പാന് 

തീത്തതിന്നും ചൊരിനെല്ലിനെറ ചുററളന്നു അവ്ൃണ്ണാ വരുത്തിയാലും 

1 8 എള്ളി൯മണി -- 1 നെല്ലിട ( തോര. ) 8 തോര -- 

1 വിരല്. 9 വിരല് ട 1 മുഴക്കോല്, 4 മുഴക്കോല് ട 1 ദണ്ഡ്. 

9000 ദണ്ഡ് -- 1 ക്രവീട. 4 ക്രവീട 1 യോജന(കാതം.) 



ഒന്നാം അഭദ്റ്്യായം 7 

ഖാരിയെന്നുപേര്. മരത്തിന്നാകില് കണ്ടിയെന്നു പേര്. കഴിക്ക, പടുക്ക 

എന്നിവററിഒല് കോല്ക്കനമെന്നുപേ൪, 

'4 ഒരു നെല്ലിന്മണിവീശത്തുക്കം 

നെല്നാലുകൊണ്ടതൊരുകുന്നീ 

മഞ്ചാടിക്കതു രണ്ടാം മഞ്ചാടികഠം 

രണ്ടുകൊണ്ടു പണമിടയാം. 94 

നെല്ലികന്റ മണി ഒന്നു തൂക്കിയാല് ഒരു വിശത്തുക്കം. നാലു 

നെല്ലക്രടിത്തുക്കിയാല് ഒരു കുന്നിത്തുക്കം. കുന്നിരണ്ടുക്രടിയാല് ഒരു 

മഞ്ചാടിത്ത്ക്കം. മഞ്ചാടികഠം രണ്ടുക്ടിയാല് ഒരു പഞണത്തതുക്കാ. 

പണമിടപത്തിനു കല്, പൊന് 

മുത്തിവത്ുുക്കം കഴഞ്ചുവന്നീടും 

പിന്നെ മിസുക്കാലൊന്നിനു 

പതിനൊന്നേകാല് വരും പണത്ത്തക്കം. ി 

പത്തു പഞണത്തുക്കംക്രടിയത് ഒരു കഴ്ഞ്ച്. കല്ലും പൊന്നും 

മുത്തും വെള്ളിയുമെന്നുതുടങ്ങിയുള്ളവ തൂക്കവാനുള്ളത് ആകുന്നത്. 

പിന്നെയിവയെല്ലാം തൂക്കുവാന് കഴഞ്ചുപോലെതന്നെ മിസുക്കാവെന്നു 
പേരായിട്ടുമുണ്ടു് ഒന്ന്. അതു പതിനൊന്നേകാല് പഞത്തുക്കമാ 

യിരിക്കും. 

1 ഖഒഷധശാസ്രരേപണമിട 

യൊന്നേകാല് ക്രടിയാലതൊരുകാണം 

നം ന ളള വം. ൫. നം ഷന ന അം അ യോ. യ പം ലം. ച മം... പ ൦ ലം അം. ടം. ഷം ഷം കം കം ക്കം ചം 

1" 1 നെന്മണി ട 1 വിശത്തരക്കം. 4 വീശംട 1 കന്നി. 
9 കുന്നി -- 1 മഞ്ചാടി. 3 മഞ്ചാടി ട് 1 പണതുത്തക്കം. 10 പണ 
ത്തക്കം --: 1 കഴഞ്ച്. 

1 പ പണത്തുക്കം 5 1 കാണം. 7: കാണം - 1 ശാണം. 
10 ശാണം - 123 പണമിട ( 1 കഴഞ്ചു". ) 3 കഴഞ്ചു പലം 
(അക്ഷം പിച്ചം, കഷം) 2 കഷം 2. പവം. 9 അരപ്പ്പലം 5 1] പല്വം, 

100 പലം 5 1 തുലാം (നിറ.) 20 തുലാം 5: 1 പാരം. 



8 കണക്കുസാരം 

കാണമതൊരേഴരകൊണ്ടാല് ശാണം ) 

മുക്കാതകഴഞ്ചു തൂക്കമതാം. 20 

വൈദ്പയശാസ്രുത്തില് ഒഷധാദികഠം തുക്കുവാ൯ ഒന്നേകാല് 

പഞണത്തതുക്കംക്രടിയതിന്നു കാണുമെന്നുപേര്. അക്കാണമേഴരക്രടിയാല് 

ശാണമെന്നു പേരാകുന്നു. അതു മക്കാല്കഴഞ്ചു തൂക്കമായിരിക്കും 

കാണംപത്തിനു പണമിടപന്ത്രണ്ടര- വൻ 

യോഷധേകഴഞ്ചിതുതാന് 

അതു മൂന്നിനു കാരുപ്പുലമാ- 

മക്ഷം പിച്ചം കഷമെന്നുമതുതന്നെ. 7 

പത്തുകാണത്തക്കത്തിന്നു പന്ത്രണ്ടരപ്പുണത്തുക്കമുണ്ടാം. അതു 

ഒരഷധം രൂക്കുവാനുളള കഴഞ്ചാകുന്നതു്. അക്കഴഞ്ു മുന്നുരൂടിയാല് 

കാല്പലം. അതിന്നു അക്ഷമെന്നും പിച്ചുമെന്നും കഷമെന്നും 

പേരുണ്ടു. 

കഷംരണ്ടിനുപലമര- 

യതു രണ്ടിനും ശാസ്രൂദ്ൂഷ്ഠം പലമൊന്നാം. 

അതൊരു തുലാത്തിനു തൂറാം 

നിറയതു പാരത്തിനൊന്നിരുപതുമാം. 98 

കഷംരണ്ടിനു അരപ്പുലം. അത് രണ്ടുക്രടിയതു” ഒരുപലം. അതു 

തൃവക്രടിയതു ഒരു തുലാം. അതിന്നു നിറയെന്നുപേരണ്ടു്. അതു ഇരി 

പതുക്രടിയാല് ഒരു പാരമെന്നും പേരുണ്ടു്. 

കോലുകഠം നഗരംതോറം 

ശാസ്ര്രേ റദിതമെന്നിയേയുമുണ്ടല്ലോ 

എന്നാലതതിന്൯ പണമിട 

ചോദിച്ച പിശേഷമുള്ള തോത്തീടാം 20 

ഴ്മ 

ശാസ്രങ്ങളില്ചൊല്ലിയപപോലെ അല്ലാതേയും കോലുകറകക്കു 

നഗരംതോവം വിശേഷമണ്ടു. അവിടെ അവിടുത്തെ പണത്ത്തുക്ക 

ടി ] 
വ്യശേ 

മറിഞ്ഞു ശാസ്രരങ്ങളില് ചൊല്ലര്യകോല്പം തങ്ങളിലുളള വിശേഷ 

മറിഞ്ഞുകൊള്ളു. കോഴിക്കോടന് കോല്ക്കു പലമൊന്നിന്നു പണ 

ത്തൃക്കം...... ചാലിയക്കോല്ക്കും താന്നിയൂരകോരക്കും പൊന്നാനി 



ണം . യു 
വായ്മ്ര,ക്കോല്ക്കം പലമൊന്നിന്നു പന്ന ത്തെ 350. കൊളമുക്കില് 

കോല്ക്കു പണമൊന്നിനു പണത്ത്കക്കാം 110. പാലയൂര്കോല്ക്കു പല 

മൊന്നിന്നു പണത്ത്കക്കം 215. പാലക്കാട്ട്” പെരിക്കോല്ക്കു പലമൊ 

ന്നിന്നു പണത്്കക്കാ ..... ആലത്തക൪കോല്ക്കു പലമൊന്നിന്നു പണ 

ത്തൃക്കം . . . കൊച്ചിയില് കോലിന്നു പലമൊന്നിന്നു പണത്തക്കം . .. 

1: വീപ്പാറിനു വിനാഴികയാം 

അതവപത്ുമ്രടീട്ടതൊന്നു നാഴികയാം 

നാഴികയവപതുമ്രടീട്ടൊരുനാ- 

ളതുരണ്ടുദിപ്പിനിടയല്ലോ. വ് 

ആവവീര്പ്പക്രടിയതു ഒരു വിനാഴിക. വിനാഴിക അവപതുക്രടി 

യതു ഒരു നാഴിക. നാഴിക ആവപതുക്രടിയതു ഒരു ദിവസം. അതു 

ഉദിക്കുമ്പോറം തൂടങ്ങി പിററന്നാളോളമുളല കാലമാകുന്നത്ര്. 

മന്തൃുററവപത്തഞ്ചേകാല് നാറം 

ക്രടീട്ടൊരാണ്ടു മനുജാനാം 

അതു ദേവകഠംനാളൊന്നാം 

അതുമുപ്പുതുകൊണ്ടവക്കുമാസവുമാം, 91 

താം ത നം അള അ ടം ത ന്ത തട യം: ക എള ജം പാം ര യ ങാ ച ചം പ. ക്ക ളെ 

0 ലീച്ച് - 1 വിനാഴിക. 00 വിനാഴിക ട് 1 നാഴിക. 60 

നാഴിക 5 1 ദിവസം. 8052 ദിവസം ട് 1 ആണ്ടു. 1 ആണ്ട് -- 
ദേവകഠംക്കൊരു ദിവസം. 9) ദിവസം -- 1 മാസം. 19 മാസം -് 

1 കൊല്ലം. 4800 കൊല്ലം ട കൃതയുഥം. 8600 കൊല്ലം ട് ത്രേതാ 

യുഗം. .2400 കൊല്ലം ട് ദ്വാപരയുഗം. 1200 കൊല്ലം ട- കലിയുഗം. 
ശബ്ദതാരാവലി 1718-ാം ഭാഗത്തില് ഓരോയുഗങ്ങളിലേയും കൊല്ല 
ങ്ങളെ ഇങ്ങിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃതയുഗം ദൈര്ഘ്യം 4000 
സന്ധ്യാ 400. സന്ധ്യാംശം 400. ആകെ 4800). ത്രേതായുഗം 
ദൈര്ഘ്യം 9000. സന്ധ്വം 300. സന്ധ്യാംശം 900. ആകെ 83600. 
ദ്വാപരയുഗം വഷം 000. സന്ധ്യാ 500. സന്ധ്വാംശം 500. 
ആകെ 9400. കലിയുഗവഷം 1000. സന്ധ്യാ 100. സന്ധ്ാംശം 
100. ആകെ 1900. 

ളു 
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ദിവസം മുന്തൂററവപത്തഞ്ചേകാല് ക്രടി മതു മനുഷ 88 ഒരാണ്ട്. 
അതു ദേവകംക്ക് ഒരു ദിവസമാകുന്നത്; അഭ്രിവസം മുപ്പതു ക്രടി 
യതു അവക്കു മാന്നാ. 

ത്തണ്ടിനതീരാറാമതുനാല്പ- 

ത്തെണ്ണൂവകൊണ്ടു കൃതയുഗമാം 

ത്രേതായുഗമതുമുപ്പുത്താവത്തററാണ്ടിനു 

ദ്വാപരംപിന്നെ നാലു തൃററാണ്ടല്ലോ. 

രണ്ടന്റഠാണ്ടുകൊണ്ടു കലിയുഗമാം 

നാലംഭ്രടിപ്പുന്തീരായിരമാണ്ടാമതെചതുയ ഗമാം - വ 

ദേവകളുടെ മാസം പന്ത്രണ്ടുക്രടിയതു ദേവകാംക്ക്” ഒരാണ്ട്. 
അതു നാല്പത്തെണ്ണ്വക്രടിയുതു കൃതയുഗം. പിന്നെ മുപ്പത്താറു തൃററാണ്ടു 

്ൂടിയതു ത്രേതായുഗം. പിന്നെ ഇരുപത്തുനാല" തൃൂററാണ്ടുക്രടിയതു 

ദ്വാപരയുഗം. പിന്നെ ആയിരത്തിരുത്തററാണ്ടു ക്രടിയതു കലിയുഗം. 
ഇവനാലുംക്രടി പന്തിരായിരം ഭിവ്യസംവത്സരമുണ്ടു. അതു ചതുയ്യ,ഗ 
മാകുന്നത്. 

ചതുയ്യൂഗമായിരമുണ്ടാം വിധിയന൯ 

പകലായ കല്ലമെന്നതിത് 

ഒരു കല്പത്തില് മനുക്കളൊരീരേ- 

' മണ്ടായ് ക്രമേണവാണൊഴിയും. 3 

ആയിരം ചതുയയ ഗം ക്രടിയത് ബ്രഹ്മന്െറ ഒരു പകല്. അതിനു 
കല്പമെന്നു പേരുണ്ടു്. ഇക്കല്ലത്തില് പതിന്നാലുമനുക്കളുടെ കാലമു 
ണ്ടെന്നറിക. 

ചതുയയ, ഗമിതുപിന്നെയുമൊ- 

രായിരമുണ്ടാം വിധിക്കു രാവായി 

പ്രഒയംപോലക്കാലം 

വെള്ള വുമിരുളെന്നിയൊന്നുമില്ലന്നു”. 3. 

പിന്നെയും ചത്ത, ഗംക്രടിയതു ബ്രഹ്മന്െറ രാവാകുന്നത്. 

അതിനു പ്രളയമെന്നു പേര്. അന്നു ഇരുട്ടും വെള്ള വുമേ ഉള്ളൂ. 
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മാസവുമഃണ്ടുമിവണ്ണ്ംക- 

ണ്ടൊരുന്തൂററാണ്ടു ചെന്നകാലത്ത് 

വിധിയന്നുണ്ടാം പ്രളയം 

പറയുന്നോ൪ മുനികളിങ്ങിനേ പലരും 

2 

ഈവണ്ണം പക്ലുംരാവും കൂടിയത് ബ്രഹ്മന് ഒരു ദിവസം. ഇളി 

വസം മുപ്പതുക്രടിയതു മാസം. ഇമ്മാസം പന്ത്രണ്ടുകുടിയത് ആണ്ട്. 

ഈവണ്ണം ബ്രപ്മന്െറ തൂററാണ്ടു ചെല്ലുമ്പോഠം ബ്രപമപ്രളയമുണ്ടാം 

എന്നിങ്ങിനെ മുനികഠം പറയുന്നോ. 

ഒന്നിനിരിപതു മാവാമരമാവുകഠം 

നാല്തെണ്പതാം കാണ് 

തൃററവപതരക്കാണികറം മുന്തൃ- 

ററിരിപതിനുപിന്നെ മുന്തിരിക. 30 

ഒന്നിന്നു ചൊല്ലുന്നു. 

ഒന്നിന്നല്ഭതമെന്നാംകിര്ര 

കിഴ കാല്ക്കു പേരഹിന്ദ്രോയം 

അതിശ്രൂരര് പേരാമിനി 

അമ്പോടൊന്നിന്നുകീഴരക്കാല് 8൭. 7 

ഒന്നിന്െറ -കിഴ്ക്കാലു' അത്ഭൂുതമെന്നുപേര. അപ്പേര് കീഴ 

ക്കാല്ല്' അഹിന്ദോയം എന്നു. കിഴരക്കാല്ല, അതിശശൂരന് എന്നു. 

കീറുമാകാണിയുടേപേരരിശമനം 

കീഴുമാവിനനുഭൂതി 

യ്ഞാനിജരോയം കിഴിരമാനന്നു- 

ച്ാമരന്നുകീഴ്ക്കാണി. 98 

കിഴുമാകാണിക്കു അരിശമനമെന്നുപേര് . അനുഭ്ൂതിയെന്നു കിഴ 
മാവിന്ന്. കിഴരമക്ക് ജ്ഞാനിജരോയം എന്നു. കീദുക്കാണിക്കു നനു 
ചാമരമെന്നു പേര, 

അനുരൂപോമുനി എന്നാ- 

മൊന്നിന്നന്൯പൊടുകീഴരക്കാണി, 



[| മ കണക്കുസാരം 

ജ്ഞാനവരന് ന്ൃപനെന്നാം കീഴ്” 
മുന്തിരികപിന്നെ ഇമ്മിചൊല്ലന്നേന്. 90 

കീഴരക്കാണിക്ക് അനുരൂപോമുനി എന്നുപേര്. കീഴമുന്തിരി 
കുക്കു” ജ്ഞാനവരന്൯ നൃപനെന്നു. 

ജ്ഞാനിദാനുമയോത്ര 

ജ്ഞാനിവിദാം ശഖ | മെന്നണുവും 

ആനന്ദോവൈദേവേ 

ഗോധൂളീതിമിരിമേക്കുപേരിതുപോല്. 40 

ഇമ്മിക്ക്” “4 ജ്ഞാനീദാനുമയോത്ര 7” എന്നുപേര്. അണുവിനു 

“:ജ്ഞാനവിദാംശഖ്ധ്യ""മേവമെന്നു”. തിമിരിമേക്ക്' ““ആനന്ദോ വൈദേ 

വോഗോധുളി 7” എന്ന് 

തലവരവൊന്നിനു ചൊല്ലാംപേ- 

രനുദാനേ ദയാലു തൂഹിനാദ്രീ 

ആനന്ദേനാഭ്രിന്ദ്േ 

രുദ്രനിദസ്തനയഎന്നു ചതുരണുവാം. 41 

ഒന്നിനു” തലവാരത്തിനെറപേര്. അനുദാനേ ദയാലുതുഹിനാദ്രി 

എന്നു” ഒന്നിന്െറ ചതുരണുവിന്ന്. ആനന്ദേനാദ്രിദ്ദ്രേ അദ്രനിഭഡ്യനയെ 

എന്നു പേര്. ഇങ്ങിനെ ഒന്നിന്െറ കിഴ്റ്ള്ള സാഖ്യയകറം. ഒന്നിന്െറ 

“ഇന്ദ്രയാലൊന്നു” എന്നു അറിവാനുള്ള പരല്ലേരുകറം, 

അഭ്ല്യായാ രം 

ഇനി ത്രൈ രാശികം ചൊല്ലുന്നു. 

പ്രമാണമാകന്നതു തമള്ളയെന്നും 

ഫലത്തിനെചൊല്ലവര് പിള്ള യെന്നും 

ഇക്ുക്കുപേരാം പെറുവാളിവണ്ണം 

ത്രൈരാശികത്തി൯ വിധിയുണ്ടുപണ്ടേ. 1 
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മന്നില്ചൊന്നതുതളള. 

ഒടുക്കംചൊല്ലന്നസംഖ്ചപെവവാളും. 

വകയിവരണ്ടിനുമൊന്നാം 

പേരൊരുവകപിളള ചൊല്ലുമതുനടുവേ. 9 

ത്രൈരാശികത്തിലവവൊരു കണക്കുചൊല്ലുമ്പോറം മുമ്പില് ചെ 

ല്പിയ സാഖ്ലൃക്ക് തള്ള യെന്നുപേര്. ഒടുക്കത്ത ചൊല്ലന്നതിനു പെ 

വാറം എന്നുപേര്. ഇവരണ്ടും ഒരുവകയായിരിക്കും. നടുവെ ചൊല്ലന്ന 

തിന്നാ പിള്ള യെന്ന് പേര്. അതു് മറെറാരുവകയായിരിക്കും എന്ന 

റിക. 

പെവവാളാലപ്പ്ിള്ളയെ ഏററി 

ടതു തളളയാല് കിഴിച്ചിടുക 

എന്നാല് ത്രൈരാശികമായുള്ള. 

കണക്കൊക്കവന്നുക്രടും. റ വ 

മുന്നുവക ചൊല്ലിയാല് തള്ള ഏതെന്നും പിള്ള. ഏതെന്നും 

പെവവാളേതെന്നുമറിഞ്ഞു”, പിള്ളയെ പെവവാളില് പെരുക്കി തള്ള 

കൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് ഉണ്ടായതു” മറെറവന് ചോദിച്ചതിന്െറ ഫലമാക 

ന്നതു” എന്നറിക. ഇതിന്നു ഉദാഹരണം ചൊല്ലുന്നു. 

ചന്ദനമെട്ടപണത്തിനുപല- 

മിരിപത്തഞ്ചു കിട്ടുമാകിലഹോ 

ഇപ്പോഴഞ്ചുപണ ത്തിനെത്ര പലം 

കിട്ടുമെന്നു പറകസഭഖ ! റി 

എട്ടപണത്തിനു ഇരിപത്തത്തു പലം ചന്ദനമുണ്ടാകില് അഞ്ചു 

പണത്തിന്നു എത്രപലം കിട്ടുമെന്നുപറക. എന്നാലതു ചൊല്ലം 

പ്രകാരം. ഇവിടെ മുന്പില് പറഞ്ഞ എട്ടുപണം തമള്ളയാകുന്നതു”. 

നടുവെ ഇരിപത്തഞ്മുപലം എന്നുപറഞ്ഞതു പിള്ള. ഒടുക്കത്തെ 

അഞ്മുപണമെന്നുപറഞ്ഞതു പെവവാളാകുന്നതു”. തള്ളയാകനാ എട്ടും 

പെവുവാളാകുന്ന അഞ്ചും പണമെന്നു പറകകൊണ്ടു് ഒരുവകയെന്നു 

വന്നു. പിള്ളയാകുന്ന ഇരിപത്തഞ്ചിനെ പലമെന്നു പറകകൊണ്ടു 

മറെറാരുവക എന്നും വന്നു. അപ്പ്യോഠം പിള്ളയാകുന്ന ഇരിപത്ത 
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ഞ്ചിനെ പെവുവാളാകന്ന അഞ്ചുകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് നത്തററിരുപ 

ത്തഞ്മു. അതിനെ തള്ളയാകുന്ന എട്ടില് കിഴിച്ചാല് പതിനഞ്ചരേ 
രക്കാതു. എന്നാല് എട്ടുപണത്തിനു ഇരിപത്ത.ഞ്മുപലം ചന്ദനമാക 
മ്പോഠറം അഞ്ചുപഞത്തിനു പതിനഞ്ചരേരക്കാല്പലം ചന്ദനമുണ്ടെന്നു 

ചൊല്ലക. ഇനിയും ത്രൈരാശികത്തിനുതന്നെ ഉദാഹരണങ്ങറം 
വലവക ചൊല്ലുന്നു. 

ചെമ്പു മുപ്പതുപലത്തിനാവര- 

ണ്ടുണ്ടെടോ പണമിവണ്ണമാകിലോ 

അ൯ന്പതുണ്ടു പലമെങ്കിലൊന്നിന- 

ച്ചെമ്പിന്െത്രപണമായ്ത്കുരും സഖേ! ൭ 

മുപ്പതുപലം ലെമ്പിന്നു പന്ത്രണ്ടുപണമാകുമ്പോഠം അന്പതുപലം 

ചെമ്പിന്നു എത്ര പണമുണ്ടെന്നും പറക. ഇവിടേയും തള്ളയും പെ 

വാളും പലമെന്നു പറകകൊണ്ടു അവരണ്ടുമൊരുവക എന്നുവന്നു. 

പിള്ളയെ പണമെന്നു പറകകൊണ്ടു മറെറാരുവക എന്നും വന്നു. ഇതു 

എല്ലാടവും കണ്ടുകൊഠംക. അതു വരുത്തുംപ്രകാരം;- പെവവാളാകുന്ന 

അന്പതുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന പന്ത്രണ്ടിനെ പെരുക്കിയാല് 000. 

അതിനെ തള്ളയാകുന്ന മുപ്പതില് കിഴിച്ചാല് 20. എന്നാല് മുപ്പതു 

പലം ചെയ്പിന്നു പന്ത്രണ്ടുപചണം വിലയാകുമ്പോറം അന്പതുപലം 

ചെമ്പിന്നു ഇരിപതുപണമുണ്ടെന്നു അറിക. 

പുറികെട്ടുപലത്തിനുപാത്താല് 

പണമഞ്ഞുററിരിപത്തുനാലുതോഴാ 

എഴുതൃവപലത്തിനെത്രകിട്ടും 

പണമെന്നെന്നോടറിചൊല്ലമെല്ലെ. ൫ 

എട്ടുപണം പുഴുകിന്നു അഞ്ഞുററിരിപത്തുനാലപണം വിലയാ 

കമ്പോഠം എറ പലം പുഴികിന്ന് എത്രപണം കിട്ടം ? എന്നാലതു 

വരുത്തുംപ്രകാരം. പെവവാളാകുന്ന എഴ്നൂവകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന 

അഞ്ഞു, ററിരിപത്തുനാലിനെ പെരുക്കിയാല് മൂന്നുതറായിരത്തവപ 

ട്ടെ റ്. അതിനെ തള്ള യാകുന്ന എട്ടുകൊണ്ടു കിഴി 

ച്ചാല് നാല്പത്തയ്യായിരത്തറന൬റ്. എന്നാല് എട്ടുപലത്തില് അഞ്ഞൂ 
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ററിരുപത്തുനാല് പണം വിലയാകമ്പോഠം എഴുന്തുപലത്തിന്നു നാല് 

പൃത്തനാലായിരത്തു അറ.൬ൂ൨പണമണ്ടെന്നറിക. 

പത്തമ്പുകൊണ്ടു രഘുനാഥനൊരിക്കലേവ- 

ന്നെത്തുന്നരക്കര൨തറിനെവെന്നതെന്നാല് 

പത്തൊമ്പതമ്പൊരുമയോടൊരുനേരമെഷ്മാല് 

ചത്തീടുമപ്പൊഴുതിലെത്രസഖേ! വദാശു 7 

ശ്രീരാമന് പണ്ടു യുദ്ധത്തില് ഒരുനേരംതന്നെ പത്തുബാണം 

ക്രട്ടിത്തൊടുത്തെയ്ക്ിട്ടു് അ൨തവരാക്ഷസര് ചത്തു. എന്നാല് പത്തൊ 

മ്പതു ബാണംഭക്രടി ഒരിക്കല്തന്നെ തൊടുത്തെയ്കാല് എത്രരാക്ഷസര് 

ചാകമെന്നു പറക. എന്നാലതു വരുത്തുംപ്രകാരം. പെറവാളാകുന്ന 

പത്തൊന്പതുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന അ൨തൃറിനെ പെരുക്കിയാല് 

പതിനോരായിരത്തി നാതൂറ്; അതിനെ തളള യാകുന്ന പത്തില് കിഴി 

ചാല് തആആയിരത്തൊരുന്തററിനാല്തൂ്. എന്നാല് പത്തമ്പുകൊണ്ടു 

അവ൨ത൬൨൮ ചത്താല് പത്തൊമ്പതുകൊണ്ടു ആയിരത്തൊരുത്തററിനാല്പതു 

ചാകുമെന്നറിക. ഇനി ചില്ലാനാക്രടി ഉള്ള വററിന്െറ വിശേഷം 

ചൊല്ലുന്നു ക 

 ഷില്ലാനം പെവുവാള് തള്ള ഇവ രണ്ടാലൊന്നിലുണ്ടാകിലും 

രണ്ടിന്നുംവരുമാകിലും ചെറിയ ചില്ലാനത്തിനോടൊപ്പുമായ് 

ഈവണ്ണം കണ്ടിവരണ്ടിലേമുദ്ദിവനും ചില്ലാനമാക്കീടെടോ 

പിള്ള യ്ക്ല്രാകിലതികലുളള മുഴുവന് ചില്ലാനമായാല്മതി. ടട 

തള്ള ഡൃൃതാന്, പെറുവാഠംക്കുതാ൯ മുക്കാല്, അരക്കാല് എന്നു 
തുടങ്ങിയുള്ള ചില്ലാനത്താല് ഒന്നുക്രടിപ്പറകില് തള്ളയിലും പെൌുവാളി 

വനെല്പാം ചില്ലാനത്തോ സമമാകംവണ ലുമുളള. മുഴ്വനെല്ല ആചില്ലാനുത്തോടു സമമാകംവണ്ണമൊപ്പിച്ച 
കൊള്ള. ചില്പാനം രണ്ടിനുമുണ്ടാകില് രണ്ടിലുംവെപ്പു ചെറിയ 
ചില്ലാനത്തോടു സമമാക്കിക്കൊടള. തള്ളയും പെവവാളുമൊരു വക 
യാകകൊണ്ടു ഒന്നിനു ചില്പാനമുണ്ടായാല് മറേറതിലെ മുഴ്ചവനുംക്രടി 
ചില്ലാനമാക്കേണ്ടിവരുന്നു. പിള്ളയ്മു, ചില്ലാനമുണ്ടാകില് അതിക്കലെ 
മുഴവന് ചില്ലാനമാക്കിയാല്പോരും. പിള്ള മറെറാരുവകയാകകൊണ്ടു 
വേറെയിരിക്കുമത്രെ. അതിന്നു ചില്ലാനമുണ്ടായാല് മറേറവക്രടെ 
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ചില്പാനമാക്കേണ്ട എന്നറിക. മൂന്നിന്നുംക്രടെ ചില്ലാനമുണ്ടാ യാല് 
പിലലയിലെ മുഴവന് തന്െറ ചില്പാനത്തോടു സമമാക്കിക്കൊള്ള. 
മറേറവ രഞണ്ടുക്രട്ടവും രണ്ടിലുംവെച്ചു ലചെറിയചില്ലാനത്തോടു സമമാക്കി 
ക്കൊള്ള്. മുഴ്വനായുളകതൊക്കെ അരയാക്കുവാ൯ എരട്ടിച്പുകൊള്ള. 
ചില്പാനമായുളള തൂ അതിന്ക്രടെ ക്രട്ടിയും കൊള്ള. കാലാക്കുവാനാകില് 
നാലില് പെരുക്കിക്കൊള്ള. മുക്കാല്മുക്കാല്ക്കും കാലെന്നു കല്പിച്ചു 
നാലില് പചെരുക്കിക്കൊള്ള.. അരക്കാല്ക്കു എടില് പെരുക്ര. ഈവണ്ണം 
മറവള്ള ചില്ലാനുത്തിനും കണ്ടുകൊള്ള. 

ചില്ലാനമായ് പിള്ളയകപ്പെടുമ്പോഠം 

പിന്നെപ്പെരുക്കീട്ടകിഴിച്ചതെല്ലാം 
ചില്ലാനമായ് പോമതിി നൊത്തവണ്ണ്ണം 

മറേറവരണ്ടിങ്കലുമില്ലിപണ്ണം. റ) 

പിള്ളയെ ചില്ലാനമാക്കിത്തന്നെ പറകതാന് ആക്കുകതാന് 

ചെയ്തില് പെരുക്കിക്കിഴിപ്പുവന്ന ഫലമൊക്കെ അപ്പുറഞ്ഞ ചില്ലാന 

ത്തോടൊത്തുപോം. ചില്ലാനം കാലെന്നു വരികില് കിഴിച്ചുവന്ന 

ഫലവും കാലായ്പോം. അരയെന്നുവരികില് അരയായിപ്പോോം. 

ഈവണ്ണം കണ്ടുകൊഠംക. പിളള ചില്ലാനമായി വരി കിലേ ഈവണ്ണം 

വരൂ. തളളയും പെവുവാളും ലില്ലാനമായി പിള്ള മുഴ്വനായിരിക്കില് 

പെരുക്കിക്കിഴിച്ച ഫലം ചില്പറനമാകയില്ല. പിള്ള ചില്ലാനമാകില് 

വന്നഫലം ചില്ലാനമാം. പിള്ള. മുഴ്വനായിരിക്കില് ചില്ലാനമാകയില്ലെ 

ന്നറിക. ഇനി ചില്ലാനംക്രടിയുളള ഉദാഹരണം ചൊല്ലന്നു. 

കര്പ്പ്യരംപലമേഴരക്കു പണമഞ്ചെന്നാല് പറഞ്ഞീടെടോ 

മുപ്പത്താവപലത്തിനെത്ര പണമെന്നോടുധന്പ്യോഭവാന് 

കസ്തൂരീപലമെടിനിന്നു പണമണ്ടാവത്തിരണ്ടെമ്കിലോ 

പത്തേകാല്പയമുള്ള തിന്നു വിലയും ചൊല്ലീടുകല്യാണമായ് 10 

ഏഴരപ്പുലം കര്പ്പ്യൂരത്തിന്നു അഞ്ചുപണം വില എന്നാല് മുപ്പ 

ത്താവചചലാ കര്പ്പ്യരത്തിന്നു എത്രപണമെന്നാ എട്ടുപലം കസ്തുരിക്കു 

അവ്വത്തുരണ്ടുപണം വിലയെജില് പത്തേകാല്പലം കസ് തൂരിക്ക് 

എത്ര പണം വിലയെന്നും ചോദിച്ചാല് ചൊല്ലും പ്രകാരം. മുമ്പില് 
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ചോടിച്ച തള. വില്ലാനമുണ്ടിയാല് തരള.യിലും പെവുവാളിലുമുള്ള. 

മഴുവനൊക്കെ ചില്ലാനമാഷേണെം. തമ്ളയിലെ മുദ്രിവനാകുന്ന ഏഴിനെ 

അരയാകുന്ന ഷില്ലാനത്തോടു സമമാക്കി വുസ്സമൊപ്പിപ്പാന് ഇരട്ടി ച്ചാല് 

പതിനാല്. അവ്പുതിനാലും അരയായ് ചമഞ്ഞു. അതില് നട 

യത്തെ ചില്ലാനമാകുന്ന അരക്രട്ടിയാല് പതിനഞ്ചു. അവ്പുതിനഞ്ചും 

തള്ളയാകുന്നതു”. പിന്നെ പെരവാളാകുന്ന മുപ്പത്താറിനെ ഇരട്ടി 

അരയാക്കിയാല് എഴുപത്തുരണ്ടു്. അതു പെരവാളാകുന്നത്. ഇവിടെ 

പെവവാളാകന്ന എഴ്പത്തരണ്ടുകൊണ്ടു പിള്ളയാകുന്ന അഞ്ചിനെ 

പെരുക്കിയാല് 360. അതിനെ തളലയാകുന്ന പതിനഞ്ചില് കിഴി 

ച്ചാല് 4. ആകയാല് ഏഴരപ്പുലം കര്പ്പ്യൂരത്തിന്നു അഞ്ചുപണം 

വിലയാകമ്പോഠംം മുപ്പുത്താവപലം കര്പ്പ്യൂരത്തിന്നു ഇരിപത്തുനാലുപണം 

വിലയെന്നറിക. രണ്ടാമതു ചൊല്ലിയ കസ്തൂരിക്ക് പെവവാഠംക്കു 

ചില്ലാനമുണ്ടാകയാല് തളളയിലും പെരുവാളിലുമുളള മുഴവന് ചില്പാന 

മാക്കേണം. അതിനെ തളളയാകുന്ന എടിനെ ചില്ലാനമാകുന്ന കാലി 

നോട്ട സമമാക്കി വണ്ണമൊപ്പിപ്പാന് നാലില് പെരുക്കിയാല് മുപ്പത്തു 

രണ്ടു". അതു എല്ലാം കാലായിച്ചമഞ്ഞു. അതു തള്ളയാകുന്നതു”. 

പിന്നെ പെവുവാള് മുഴുവനാകുന്ന പത്തിനെ ലില്ലാനമാകുന്ന കാലോടട 

ഒപ്പിപ്പാ൯ നാലില് പെരുക്കിയാല് നാല്പ്പതു”. അന്നല്ലതും കാലായി 

ചമഞ്ഞു. അതില് ചില്ലാനമാകുന്ന കാല്കൂട്ടിയാല് നാല്പത്തൊന്നു. 

അതു പെവവാളാകുന്നതു”. പിന്നെ പെരുവാളാകുന്ന നാല്പത്തൊന്നു 

കൊണ്ടു പിള്ളയാകുന്ന അമ്പത്തുരണ്ടിനെ പെരുക്കിയാല് രണ്ടായിര 

ത്തൊരുന്തററിമുപ്പത്തുരണ്ടു്. അതില് തള്ളയാകുന്ന മുപ്പത്തുരണ്ടില് 
കിഴിച്ചാല് അവപത്താറരേ രക്കാല്. എന്നാല് എട്ടുപലം കസ്തൂരിക്കു 
അവ്വത്തുരണ്ടുപണം വിലയാകമ്പോറം പത്തേകാല്പലം കസ്തൂരിക്കു 
അവപത്താറരേരക്കാല്പണം വിലയെന്നറിക. 

പതിനാവപണത്തിനൊന്മ്പതേകാല് 
പലമല്ലോവിലകങ്കമത്തിനെങ്കില് 
പണമെണ്പതിനെത്രകിട്ടും 
പലമെന്നെന്നൊടു ചൊല്ലവല്ലമാകില്. 11 

പതിനാവപണത്തിനൊന്ദ്ഖതേകാല്പലം ക്ഷമം വിലയെങ്കില് 
എണ്പതുപണത്തിനെത്ര പലം കുങ്കുമം കി ട് മെന്നു ചോദിച്ചാല് 

ട് 
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ചൊല്ലംവ്വകാരം. പിളളയ്ത്ല ചില്ലാനമുണ്ടാകകൊണ്ടു പിള്ളയിലെ 
മുഴ്വനാകുന്ന ഒമ്പതിനെ ചില്ലാനമാകുന്ന കാലിനോടു സമമാക്കുവാന് 

നാലില് പെരുക്കിയാല് മുപ്പത്താറ്. അതെല്ലാം കാലായിച്ചമഞ്ഞു, 

അതില് പില്പാനമാകുന്ന കാലുക്രടെക്രട്ടിയാല് മുപ്പത്തേറ്സ്. അതു പിളള 

യാകുന്നതു”. പിന്നെ പെറുവാളാകുന്ന എണ്പതുകൊണ്ടു പിള്ളയാ 

കുന്ന മ പ്ൃത്തേഴിനെ പെരുക്കിയാല് രണ്ടായിരത്തിത്തൊള്ളഠയിരത്ത൨ 

പതു. അതിനെ തള്ളയാകുന്ന പതിനാറില് കിഴിച്ചാല് തൂറെറണ്പ 

ത്തഞ്ചു". പിള്ള യ്യു കാലാകുന്ന ചില്ലാനമുണ്ടാകയാല്പെരുക്കിക്കിഴിച്ച 
വന്ന ഈ തആറെറണ്പത്തഞ്ചും കാലായ് ചമഞ്ഞു. അതിനെ നാലില് 

കിഴിച്ചാല് നാല്ലത്താറേകാല് അതു മുഴുവനായിച്ചമഞ്ഞൂ. എന്നാല് 

പതിനാറ പണത്തിന്നു ഒമ്പതേകാല് പലം കുങ്കുമം വിലയാകുമ്പോറം 

എണ്പതുപണത്തിനു നാല്പത്താറേകാല്പലം കദ്മംമം കിട്ടുമെന്നറിക. 

മുന്നേമുക്കാല് പണത്തിന്നു 

വെളേളാട$ പലമേഴര 

എന്നാലാറേകാല് - 

ക്കെത്രയുണ്ടായ്ക്കുരുംപലം. 12 

മൂന്നേമുക്കാല് പണത്തിന്നു ഏഴരപ്പുലം വെളേളാടു കിട്ടുമെന്നാല് 

ആറേകാല്പഞണത്തിനെത്ര വെള്ളോടു കിട്ടുമെന്നു ചോദിച്ചാല് പറയും 

പ്രകാരം. ഇവിടെ മുന്നു ക്രടത്തിന്നും ചില്ലാനമുണ്ട്. തളളയിലെ 

ചില്ലാനം മുക്കാല്. പെവവാളിലെ ചില്ലാനം കാല് മുക്കാല്ക്കു കാലിന്െറ 

ഫലമത്രേയാകന്നതു". മുന്നുകാലെന്ന കല്ലിക്കേവേണ്ടു. അവിടെ തള്ള 

യിലെ മുഴിവനാകുന്ന മുന്നിനെ കാലിനോടൊപ്പിപ്പാ൯ നാലില് പെരു 

ക്കിയാല് പന്ത്രണ്ടു. അതില് മുക്കാലിലെ കാല് മുന്നുക്രടെക്രട്ടിയാല് 

പതിനഞ്ചു”. അപ്പുതിനഞ്ചും കാലായ് ചമഞ്ഞു. അതു തള്ളയാക 

ന്നതു. പിന്നെ പെവുവാളിലെ മുഴ്വനാകുന്ന ആറിനെ കാലിനോടൊ 

പ്പിപ്പാന് നാലില് പെരുക്കിയാല് ഇരിപത്തുനാലു”. അതില് ഷില്ലാന 

മാകുന്ന കാല്ക്രടെക്രടിയാല് ഇരിപത്തഞ്ചു”. അതുമൊക്കക്കാലായി 

ചമഞ്ഞു. അതു പെവവാളാകുന്നതു”. പിന്നെ പള്ളയിലെ മുഴ്വ 

നാകുന്ന ഏഴിനെ അതിലെ ചില്ലാനമാകുന്ന അരയോടൊപ്പിപ്പാന് 

രണ്ടില് പെരുക്കിയാല് പതിനാലു”. അതില് അരയാകുന്ന ഒന്നു മൂട്ടി 
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യാല് പതിനഞ്ചു. അതൊക്കെ അരയായ് ചമഞ്ഞു. അതു പിള്ള 

യാകുന്നതു”. പിന്നെ പെവവാളാകന്ന ഇരിപത്തഞ്ചുകൊണ്ടു പിള്ള 

യാകുന്ന പതിനഞ്ചിനെ പെരുക്കിയാല് 372. അതിനെ തള്ളയാ 

കുന്ന പതിനഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് ഇരിപത്തഞ്ചു”. ഇവിടെ പിള്ള. 

യൊക്കെ അരയാകകൊണ്ടു പെരുക്കിക്കിഴിച്ചു വന്നതും അരയായി 

ചമഞ്ഞു. അതിനെ പാതിയാക്കിയാല് മുഴ്വനാം. എന്നാല് പന്ത്ര 

ണ്ടര ആകയാല് മുന്നേമുക്കാല് പണത്തിന്ന് ഏഴരപ്പുലം വെളക്ളേ; 

വിലയാകില് ആറേകാല്പ്പുണത്തിന്നു പന്ത്രണ്ടരപ്പുലം വെള്ളോം കിട്ട 

മെന്നറിക. 

ആണ്ടുരണ്ടിനറിജീലിതപ്പുണം 

മുപ്പതുള്ളവനു പത്തുതങ്ങളും 

ആവനാളുമിഹനില്ല്ിലെത്രയു- 

ണ്ടെന്നുചൊരുക പണമങ്ങനല്കവാ൯. 19 

രണ്ടാണ്ടിന്നു മുപ്പതു പണം ജീവിതമുളളവന് പത്തുതിങ്ങളും 

ത്ആ൨൮ ദിവസവും നിന്നാലെതത പണം കൊടുക്കംമെന്നു ചോദിച്ചാല് 

ചൊല്ലും പ്രകാരം. അവിടെ പെറുവാഠംക്കു ദിവസമാകുന്ന ചില്ലാന 

മുണ്ടാകയാല് തളളയാകുന്ന തതണ്ടിനേയും പെവവാളിലെ തിങ്ങളേയും 

ക്രടി ദിവസമാക്കേണം. അപ്പ്യോഠം 1 രണ്ടാണ്ടിന്െറ ദിവസമാകുന്ന 

എഴുത്തററിരുപത് തമള്ളയാകുന്നത്. പത്തു*തിങ്ങളുടെ ദിവസമാകുന്ന 

മുന്തൃവഠ ചില്പാനമാകുന്നു. ആറുംക്രടി മുന്തൂററാവ്. അതു പെവവാളാ 

കുന്നത്. പിന്നെ പെവവാളാകുന്ന മുന്തൂററാവകൊണ്ടു് പിള്ളയാ 

കുന്ന മുപ്പുതിനെ പെരുക്കിയാല് ഒമ്പതിനായിരത്തൊരുതറെറണ്പതു്. 

താ അ അത ടക 

1 ഇവിടെ 900 ഭിപസമേ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള. ജോത്സ്ൃന്മാ 

രുടെ കണക്ക്” : 004 ഭിവസം എന്നാണ്. 

വത്സരം, മുന്തൂററവപത്തഞ്ചേകാലാമപ്പോം 

മാനുഷക്കാണ്ടൊന്നതു ഭേവകഠംക്കഹോരാത്രം, 

ശബ്ദതാരാവലി 99(0-ം ഭാഗം, 



ര കണക്കുസാരം 

അതിനെ തള്ള യാകുന്ന എഴിന്ററിരുപതില് കിഴിച്ചാല് പന്ത്രണ്ടേ 
മുക്കാത. എന്നാല് പന്ത്രണ്ടേമുക്കാല് കൊടുക്കാമെന്നു ചൊൽക. 

പണം മുപ്പുതിനോരാണ്ട് 

വേലചെയ്യേണ്ടചേവകന് 

പണമെണ്പതു വാങ്ങിടില് 

വേലച്െയ്യയേണമെത്രനാഠം. 14 

മുപ്പതുപണം ജീവിതത്തിന്നു ഒരാണ്ടു” പവേലചെയ്യേണ്ടവന് 

മുന്പെ എണ്പതുപണം വാങ്ങിയാല് എത്രനാഠം വേലചെയ്യേണ 
മെന്നാലതു വരുത്തുംപ്രകാരം. പെവവാളാകുന്ന എണ്പതുകൊണ്ടു 

പിള്ളയാകുന്ന ആണ്ടൊന്നിനെ പെരുക്കിയാല് എണ്പതുതന്നെ 
അതിനെ തള്ള യാകുന്ന മുപ്പതില് കിഴിച്ചാല് രണ്ടു. ശേഷം ഇരി 
പത്. അതിനെ ആണ്ടൊന്നിനെ തിങ്ങളാകന്ന പന്ത്രണ്ടില് പെരു 

ക്കിയാല് ഉരുത്തററി നാല്പത്. അതിനെ തളളയാകുന്ന മുപ്പതില് 

കിഴിച്ചാല് എട്ടുമാസമാകുന്നതു”. രണ്ടാണ്ടും എട്ടുമാസവും വേലചെ 

യ്യേണമെന്നറിക. 

അകിലഞ്ചുപണത്തിനെട്ടുകിട്ടും 

പലമെങ്കില് പണമേഴരക്കുതോദിാ 

പലമെത്ര നമുക്കുകിട്ടുമിപ്പോറം 

പറകെന്നോടിതു നീയറിഞ്ഞുതാകില് 10 

അഞ്മുപണത്തിനെട്ട്പലം കിട്ടുമെദില് ഏഴ്രപ്പണത്തിനെത്ര 

പലം കിട്ടുമെന്നാല് ചൊല്ലുംപ്രകാരം. പെറവാഠംക്കു അരയാകന്ന 

ചില്ലാനമുണ്ടാകയാലതിനോടൊപ്പിച്ചു തള്ളയിലും പെറവാളിലുമുള്ള. 

മുഴുവന് തള്ള പത്ത്. പെവുവാഠം പതിനഞ്ചു”. അപ്പെവവാളാകുന്ന 

പതിനഞ്മുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന എടിനെ പെരുക്കിയാല് തആററ്രു 

പതു”. അതിനെ തള്ളയാകുന്ന പത്തില് കിഴിച്ചാല് പന്തരണ്ടു്. 

എന്നാല് പന്ത്രണ്ടുപണം കട്ടുമെന്നു ചൊതുക. 

പത്തെടങ്ങഴി നെല്ലിപ്പോഠം 

കത്തിയാലരി നാലര 
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എട്ടെടങ്ങഴി കത്തുമ്പോ- 

ളെത്രതണ്ഡുലമുണ്ടെടോ. 10 

പത്തെടങ്ങഴി നെല്ലുകത്തിയാല് നാലര ഇടങ്ങഴി അരിയുണ്ടെ 

ന്നാല് എഎട്ടിടങ്ങഴി നെല്പകത്തിയാതു എത്ര ഇടങ്ങഴി അരിയുണ്ടെന്നു 

ചൊല്ലും പ്രകാരം. പിള്ള യ്യു അരയാകുന്ന ഷില്ലാനമുണ്ടാകകൊണ്ടു 

അതിലെ അരയാകുന്ന നാലിനെ രണ്ടില് പെരുക്കിയാല് എട്ട്. 

അതില് ലില്ലാനമാകുന്ന അരകൂട്ടിയാല് ഒമ്പത്. അതു പിള്ളയാകു 

ന്നത്. പിന്നെ പെരവാളാകുന്ന എട്ടുകൊണ്ടു പ്ള്ളയാകുന്ന ഒമ്പ 

തിനെ പെരുക്കിയാല് 7.9, അതിനെ തള്ളയാകുന്ന പത്തില് കിഴി 

ച൮0ല് ഏഴടി, ശേഷം 9. അതിനെ ഇടങ്ങഴി ഒന്നിന്െറ " ചവടുകുന്ന 

തആൃററവപതില് പെരുക്കിയാല് മുന്തൃററിരുപത്. അത് നെ പത്തില് 

കിഴിച്ചാല് മുപ്പത്തിരണ്ടു. അവിടെ പിള്ള അരയാകുന്ന ചില്ലാന 

മാകകൊണ്ടു പെരുക്കിക്ക് ഴിച്ചു വന്നതൊക്ക് അരയായിച്ചമഞ്ഞു. 

അതിനെ അഭ്ധിച്ചു മുദ്വനാക്കിയാല് മൂന്നര ഇടങ്ങഴിയും പതിനാ 

ചവടുമുണ്ടെനനറിക. 

അരിനാലരക്കു നെല്ലീരഞ്ചാ- 

മ്വോഴൊമ്പതരിക്കെടോ 

എത്രനെല്ലെന്നു ചൊല്ലിടു- 

കെന്നോടിതിനെവല്ലമാകില്. ]? 

നാലര ഇടങ്ങഴി അരിക്കു പത്തിടങ്ങഴി നെല്ലാകമ്പോറം ഒമ്ഖതി 
ടങ്ങഴി അരിക്കു ഏത്ര എടങ്ങഴി നെല്ലെന്നു പറക. എന്നാല് ചൊല്ലം 
പ്രകാരം. തള്ളക്കു അരയാകുന്ന ചില്ലാനമുണ്ടാകയാല് അതിനോ 
ടൊപ്പ്ിക്കേണം തള്ളയും പെവവാളും. എന്നാല് തള്ള ഒനമ്പതാ. 
പെവുവാഠം പതിനെട്ട്. പിന്നെ പെവവാളാകന പതിനെട്ടില് 
പിള്ള യാകുന്ന പത്തിനെ പെരുക്കിയാല് ൬തറെറണ്പതു“. അതിനെ 
തള്ളയാകുന്ന ഒമ്പതില് കിഴിച്ചാല് ഇരിപതു'. എന്നാല് ഉഇരിപ 
തിടങ്ങഴി നെല്ലെന്നറിക. 

[തിനി കം കിം ര കിവി. കി ചികി ഷം... ചക കക ക കോം ഷും യിലി ജിം ി 
ഴം ചം 

ടിനി 

7 980 നെന്മണിട 1 ചവട്ട്, 



വി കണക്കുസാരം 

അദ്ധ്യായം പം 

ഇനി പഞ്ചരാശികം, സപ്മൂരാശികം, നവരാശികം, ഏകാദശ 
രാശികം എന്നു തുടങ്ങിയുള്ളവറെറ ചൊല്ലുന്നു. 

തള്ള കറം പലവകചൊല്ലം 

പെവവാളും ചൊല്ലമത്ര പലവകയായ് 

പിള്ള യിവററിന്നൊന്നേ 

ഉള്ള പോല് പഞ്ചരാശികാദിക്ക് . 

പഞ്ചരാശികത്തിന്നു തള്ളയും പെവവാളുമീരണ്ടുക്രട്ടമുണ്ടു്. 

സപ്യരാശികത്തിന്നു മുമ്മൂന്നുക്രടമുണ്ട്. നവരാശികത്തിന്നു നന്നാലുക്രട്ട 

മുണ്ടു. ഏകാദശരാശികം, ത്ൂരയോദശരാശികം എന്നു തുടങ്ങിയുള്ളവ 

ററിന്നു ഓരോക്രട്ടമേറിയേറി ഇരിക്കും. ഇവ എല്ലാവററിന്നും പിളള 

ഒരുവകയേ ഉകമ്ള എന്നറിക. 

പെവവാളായവജെല്ലാം തങ്ങ- 

ളിലേററീട്ട പിള്ളയതിലേററി 

തള്ള കഠം തങ്ങളിലേററീിട്ടതിനാല് 

കിഴിപഞ്ചരാശികാദികളില്. 9 

പഞ്ചരാശികം തുടങ്ങിയുള്ള വററിന്നു തള്ളയായതൊക്ക തങ്ങ 

ളില് പെരു. പെവവാളാകുന്നതൊക്കെ തങ്ങളില് പെരുക്കു. പിന്നെ 

ത്രൈരാശികംപോലെ പെവുവാളൊക്കെത്തങ്ങളില് പെരുക്കിയതു 

കൊണ്ടു പിള്ള യെപ്പെരുക്കിയാല് തള്ള യായവ തങ്ങളില്പെരുക്കിയതു 

കൊണ്ടു കിഴിക്ക. എന്നാല് പഞ്ചരാശികാതുടങ്ങിയുള്ള കണക്കെല്ലാം 

വര്രാ. 

തമ്ള യുമപ്പെവവാളുംപലവക- 

യാമ്പോളവററില് വെല്ലൊന്നില് 

ചില്ലാനംക്രട്ടീടകിലതിനോ- 

ടൊപ്പിച്ചുകൊഠംക മറേറവ. 2 

പഞ്ചരാശികാതുടങ്ങിയുള്ള വററിന്നു തള്ളയും പെവവാളും പല 

വകയാകയാലവരണ്ടാലൊരുക്രട്ടത്തിലൊന്നു ചില്ലാനമുണ്ടായാത തള്ള, 
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യിലും പെരവാളിലും പലവകയായുള്ള മുഴ്വനെല്ലാം ആചില്ലാനത്തോടു 

സമമാക്കി വ്സമൊപ്പില്ചുകൊമള്.. പഞ്ചരാശികത്തിന്നു ഉദാഹരണ 

ങ്ങറാ ചൊല്ലുന്നു. 

ത്ൃണ്ടൊന്നിന്നു പത്തുപണത്തിനുസഖേ 

പലിശരണ്ടുപണമുണ്ടെന്നാല് 

എന്നാലേോഴാണ്ടിന്നു പണമഞ്ഞു,- 

ററന്പതിനു പാക്കിലെത്രസഖേ. 4 

ഒരാണ്ടിനു പത്തുപണത്തിനു രണ്ടുപണം പലിശയാ മമ്പോറം 

ഏഴാണ്ടേക്ക്” അഞ്ഞൃററന് പതിിന്നു എത്ര പലിശപ്പുണമെന്നാലതു 

വരുത്തുംപ്രകാരം. ഇവിടെ തള്ളയും പെവവാളൂം ഈ രണ്ടുക്രട്ടമുണ്ടാക 

കൊണ്ടു അവ തങ്ങളില് പെരുക്കേണം. തള്ളയിലെ ആണ്ടാകുന്ന 

ഒന്നും പണമാകുന്ന പത്തും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് പത്തൃതന്നെ. 

അതു തള്ള യാകുന്നതു. പെുവാളിലെ ആണ്ടാകുന്ന ൨൫9൦ പണമാ 

കുന്ന അഞ്ഞൃററന്പപതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് മുവായിരട ത്തസ്സ്സു 

ററ൯പതു്. അതു പെരുവാളാകുന്നതു്. പിന്നെ പെരുവാളാകുന്ന 

മുവായിരത്തെണ്ണുററന്പതുകൊണ്ടു പിളള യാകുന്ന രണ്ടിനെ പെരുക്കി 

യാല് ഏഴായിരത്തെഴത്തൂവ്. അതിനെ തള്ള യാകുന്ന പത്തില് കിഴി 

ച്ചാല് എതൂറെററപതു”. അപ്പോം ഒരാണ്ടിന്നു പത്തുപണത്തിനു 

രണ്ടപണം പലിശയാകുമ്പോഴം ഏഴാണ്ടേക്കു അതഞ്ഞുററന്പതു 

പഞത്തിന്ന് എഴ്തറെറഴ്പതുപണം പലിശയുണ്ടെന്നറിക, 

ആണ്ടോരോന്നിനുപത്തിന്ത് 

പലിശപ്പുണമൊന്നര 

തആൃററ൯പതുപണത്തിന്നു 

തിങ്ങറം മുപ്പതിനെത്രയാം $ 

ആണ്ഞൊന്നിന്നു പത്തിനൊന്നരപ്പണം പലിശയാകമ്പോറം 
മുപ്പതുതിങ്ങറാംക്ക് തആററന്പതു പഞത്തിയെത്ര പലിശപ്പണം. 
എന്നാല് വരുത്തും പ്രകാരം. ഇവിടെ പ്വെവാഠം രണ്ടുളള തിലൊ 
ന്നിന് തിങ്ങളാകുന്ന തിങ്ങറാക്ക്' ഒരാണ്ടിന്െറ പന്ത്രണ്ടാലൊന്നു് 
പെവുവാളില് മറവരുള്ള മുഴവനും പന്ത്രണ്ടില് പെരുക്കിക്കൊള്ള. തളള 
രണ്ടുവകയിലുള്ള മുഴവനും പന്ത്രണ്ടില് പെരുക്കിക്കൊള്ള. എന്നാല് 
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ആണ്ടെനുപറഞ്ഞ തമ്ള ഒന്നിനെ പത്തന്ദില് പെരുക്ട്യാല് പന്ത്ര 
ണ്ടുതന്നെ, പനണമെന്നുപറഞ്ഞ പത്തിനെ പന്തുണ്ടില് പെരുക്കി 
യാല് നററിരുപതു. പിന്നെ അവ രഞ്ടുക്രടവും തങ്ങളില് പെരുക്കി 
യാല് ആയിരത്തി നാത്തററിനാല്ൃതു”. അതു തള്ളയാകുന്നതു”. പിന്നെ 
തആററന്പതു പണമെന്നുപറഞ്ഞ പെരുവാളെ പന്തുണ്ടില് പെരുക്കി 
യാല്ത്ആയിരത്തെദ്റ്റ്വ്. അതും തിങ്ങളാകുന്ന മുപ്പതും തങ്ങളില് പെരു 
ക്കിയാല് അവ്വത്തുനാലായിരം. അതു പെവവാളാകുന്നതു”. പിന്നെ 
പിള്ളയില് അരയാകുന്ന ചില്ലാനമുണ്ടാകയാല് അതിലെ മുഴുവനാകുന്ന 
ഒന്നിനെ രണ്ടില് പെരുക്കിയാല് രണ്ടുതന്നെ. അതില് അരയാകുന്ന 
ഒന്നു കൂടിയാല് മുന്ന്. അതു പിള്ള യാകുന്നതു. പിന്നെ പെവുവാ 
ളാകുന്ന അവ്വത്തുനാലായിരം കൊണ്ടു പിളളയാകന്ന മുന്നിനെ പെരു 
ക്ക'യാല് തആറായിരത്തവപത്തീരായിരം. അതിനെ തള്ളയാകുന്ന ആ 

യിരത്തിനാതൃറഠിനാല്തില് കിഴിച്ചാല് തൃറെറാരുപത്തുരണ്ടു്. 

അവിടെ പ് ള്ള അരയാകകൊണ്ടു” പെരുക്കിക്കിഴിച്ചു വന്നതൊക്കു 
അരയായിച്ചുമഞ്ഞൂ. അതിനെ - അദ്ധിച്ചാല് മുഴ്വനാം. എന്നാല് 
അമ്ഖത്താറേകാല്പണമുണ്ടാമെന്നറിക, 

പത്തുപണത്തുക്കത്തിനുമാറവ 

പത്തായതിന്നു പതിനാവപണമെന്നാല് 

മാറെറാ൯പതിലവ്പതു 

തുക്കത്തിനെത്ര പണമണ്ടു്. 0 

പത്തുമാററില് പത്തുപണത്ത്ട്ടുലെ പൊന്നിന്നു പതിനാവപണ 
മെന്നാല് ഒന്പതുമാററില് അമ്ഖതുപഞണത്ത്തേക്കം പൊന്നിന്നു പണ 

മെത്ര ? എന്നാലതു വരുത്തുംവ്ൃകാരം. തള്ളയിലെ മാറവ പത്തും പണ 

ത്ുതകക്കം പത്തും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ൫൬ആ൮. അതു തള്ളയാകു 
ന്നതു്. പിന്നെ പെവുവാളിലെ മാറെറാമ്പതും പഞത്തുക്കം അമ്പതും 
തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് നാത്തററമ്പതു”. അതു പെവവാളാകുന്നതു്. 

അതുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന പതിനാറിനെ പെരുക്കിയാല് ഏഴായിര 
ത്തിരുനത൮്. അതിനെ തള്ളയാകുന്ന തൃററില് കിഴിച്ചാല് എഴുപത്തു 

രണ്ട്. ആകയാല് പത്തുമാററില് പത്തുപണത്ത്കക്കം പൊന്നിന്നു 
പതിനാവപണമാകമ്പോം ഒന്പതുമാററിലന്പതു പഞത്തുക്ക 

ത്തിന്നു എഴ്പത്തുരണ്ടുപണമുണ്ടെന്നറിക. 
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മുപ്പതുപണമിട ജീവിത- 

മാണ്ടൊന്നിനു പത്തൃമാറെറഴ്ം പൊന്നാല് 

എന്നാലിരിപതുദിവസാലെന്നാല് 
ഴ് മാററാറിലെത്ര നല്കീടാം. 

ഒരു ചേകവനായ്യ്ല്ലോണ്ടാണ്ടൊന്നിനു പത്തുമാററില് മുപ്പതു 

പണത്ത്ക്കം പൊന്നു ജീവിതമുണ്ടെന്നാല് അവനിരിപതു ദിവസം 

നിന്നാല് ത്ആവമാററിലെതു പണത്ത്തക്കാം പൊന്നു കൊടുക്കാമെന്നാലതു 

വരുത്തും പ്രകാരം; ഇവിടെ പെവവാളിലെ ദിവസമാകുന്ന ഷില്ലാനമുണ്ടു്. 

അതു ആണ്ടിന്െറ മുന്തൂററവപതാലൊന്നാകകൊണ്ടു മുന്തൂററവപതില് 

പെരുക്കുക തള്ള യിലും ചെറുവാളിലും ഉള്ള മുഴുവന്. എന്നാല് തജള്ളയാ 

കുന്നത്തണ്ഞടൊന്നിനെ മുന്തൃൂററവപതില് പെരുക്കിയാല് മുന്തൃററവപതു 

തന്നെ. മാററാകുന്ന പത്തിനെ മുന്തററവപതില് പെരുക്കിയാല് 

മുവ്യായിരത്ത൨ത൪. അതും മുന്തൂററവപതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

പന്ത്രണ്ടുനൂറായിരത്തിത്തൊണ്ണ്ു ററാറായിരം അതു തള്ളയാകുന്നതു്. 

പിന്നെ പെറുവാളാകുന്ന മാററാറിനെ മുന്തൃററവപതില് പെരുക്കി 

യാല് രണ്ടായിരത്തൊരുതതററവപതു”. അതും ദിവസമാകുന്നു ഇരിപതും 

തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് നാല്ലത്തുമുവ്വായിരത്തിരുതൂറ്. അതു പെ 

വാളാകുന്നതു. അതുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന മുപ്പുതിനെ പെരു ക്കിയാല് 

പന്തരണ്ടുന്തറായിരത്തിത്തൊണ്ണ്ു ററാറായിരം. അതിനെ തള്ള യാകുന്ന 
പന്ത്രണ്ടുന്തറായ് രത്തിത്തൊഴ്ണ്ു ററാറായിരം കൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് ഒന്ന്. 
അപ്പ്യോഴൊരു പണത്തൃക്കം പൊന്നു കൊടുക്കാമെന്നറിക. 

പണമിട പതിനെട്ടാല് ജീവിതം പത്തുമാറ൨- 
ളള തിലൊരുവനൊരാണ്ടിന്ന ൮09 തത്രമുന്പേ 

പണമിട പതിനൊന്നും വാങ്ങിയാലെട്ടുമാറ൨- 
ള്ള തില നതിനായ്യ്ൊൊണ്ടെത്രനാഠം തത്രനില്ല്യാം. 3 

പത്തുമാററില് പതിനെട്ടുപണത്തുക്കം പൊന്നു ജീവിതം കൊട്ട 
ത്താല് ഒരാണ്ടു വേലചെയ്യുണം. എന്നാലെട്ടുമാററില് പതിനൊന്നു 
പണത്ത്ക്കം പൊന്നുവാങ്ങിയാചതു വീടടവാനെത്രനാഠം നിലേണമെന്നു 
പറക. എന്നാലതു വരുത്തും പ്രകാരം. തളളയാകുന്ന പത്തും പതി 

4 & 
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നെട്ടും തമ്മില് പെരുക്കിയാല് തൃറെറണ്പത്ു. അതു തളളയാകുന്നതു. 
പെവുവാളാകുന്ന എട്ടും പതിനൊന്നും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 
എണണ്പത്തെട്ട്. അതു പെവുവാളാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടു പിളള. 
യാകുന്ന ആണ്ടൊന്നിനെ പെരുക്കിയാല് എണ്പത്തെട്ടു തന്നെ. അതി 

നെ തള്ളകൊണ്ട് കിഴിപ്പാന് പോരായ്കകൊണ്ട് പന്തുണ്ടില് 
പെരുക്കി തിങ്ങളാക്കിക്കൊമ്ള. എന്നാലായിരത്തെണ്പത്താവ്. 
അതിനെ തള്ള യാകുന്ന തൂറെറണ്പതില് കിഴിച്ചാല് ഫലം അഞ്ചു. 
അതഞ്ചും തിങ്ങളാകുന്നതു”,. ശേഷം തൃറെറണ്പത്താറ്. അതിനെ 

മുപ്പതില് പെരുക്കി ദിവസമാക്കി തള്ള കൊണ്ട് കിഴിച്ചാല് ഫ്ലമിരി 
പത്താറ്. അതു ദിവസമാകുന്നതു. എന്നാലഞ്ചുമാസവുമിരിപത്താവ 
ദിവസവും വേലലെയ്യേണമെന്നറിക. 

ത്തണ്ടിന്മൂന്നൊ നു മയ്യാണ്ടിനുമവപതുമൊന്നിന്െറ നാലൊന്നുമത്ഥം 

നിന്നാലൊന്നിന്െറ പത്തൊന്നിരിപതു പണവുംകിട്ടുമെന്നാലിദാനീം 

തആണ്ടാലഞ്ചൊന്നു മേഴാണ്ടിനു മെ്പതുമൊന്നിന്െറ ഏഴൊന്നുമത്ഥം 
നിന്നാലിങ്ങോട്ട കിട്ടേണ്ടതുപലിശ പറഞ്ഞീടുകെന് തോഴ മേന്മേല്. 9 

അയ്യ്യാണ്ടും ആണ്ടിനെറ മൂന്നൊന്നും കാലത്തിന്നു അറുപതു 

മൊന്നിന്െറ നാലൊന്നും പണത്തിന്നു ഇരിപതു പണവും ഒരു പണ 

ത്തിന്െറ പത്തൊന്നും പലിശയുണ്ടെന്നാല്,ഏഴാണ്ടിന്നും ഒരാണ്ടിന്െറ 

അഞ്ചൊന്നും കാലത്തിന്നു എഴുപതും ഒന്നിന്െ ഏഴൊന്നും പണത്തി 

നെന്നാലെത്ര പലിശപ്പുണമുണ്ടാമെന്നു പറക. എന്നാലതു വരുത്തും 

പ്രകാരം. ഇവിടെ കിഴുക്കണക്കിലറാത്ത ചില്ലാനമുണ്ടാകയാല് ഭിന്ന 

പരികമ്മത്തില് ചൊല്പിയവണ്ണം പെരുക്കയും കിഴിക്കയും ലെയ്യയഃ 

നടെ അതാതിങ്കല് ചൊല്ലിയ ചില്ലാനവും മുഴുവനും തങ്ങളില് ക്രട്ടേണം, 

1 ശേരദംകൊണ്ടു ഗുണിക്കേണം 

രൂപമതിനൊടംശത്തെയും ക്രൂട്ടെ ടാ 
ന് 

1: ഇന്നത്തെ ഗണിതശാസ്രത്തില് ഇവയ്ക് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 
സമേതശബ്ദങ്ങറം. ദേദദം നാമധാരി. അംശം 5 എണ്ണധാരി. 



ം മുന്നാം അദ്ധ്യായം മ? 

രൂപംതന്നിലൊരംശകത്തെ- 

യഴകില് ക്രട്ടീടടവാനിങ്ങിനെ റ 10 

മ 

ഈ ശ്രോകത്തില് ചൊല്പിയവണ്ണം ക്രിയലെയ്തു വണ്ണമൊപ്പില 
ല്ല 

തങ്ങളില് ക്രട്ടു. ഒന്നു, രണ്ടു, മുന്നു” എന്നു തുടങ്ങി മുഴ്വനായുമളത 

രൂപമാകുന്നതു”. മുന്നൊന്ന്, നാലൊന്ന്, അഞ്ചൊന്നു എന്നുതുടങ്ങി 

യുളള വററില് മുന്പിന് ലൊല്ലിയ മൂന്ന്, നാലു, അഞ്ച എന്നി 

വറെറ കേരദമെന്നു ലൊല്ലന്നു. വഴിയെ ചൊല്ലുന്ന ഒന്നിനെ അംശ 

മെന്നു ചൊല്ലുന്നു. ഇവിടെ ആണ്ടിന്െറ മുന്നൊന്നെന്നു പറഞ്ഞ 

തിലെ ഛേദമാകന്ന മുന്നുകൊണ്ട് രൂപമാകുന്ന ആണ്ടഞ്ചിനെ പെരു 

ക്ടിയാല് പതിനഞ്ചു”. അതില് മുന്നൊന്നിനെറ അംശമാകുന്ന ഒന്നാ 

ഹു യ ഴ്) 

ക്രടെക്രട്ടിയാല് പ്രതിനാവ്. അപ്പുതിനാവം അംശമായട്ടു മേലെവെവ്പു. 

മുന്നൊന്നിലെ ശേഭദമാകുന്ന മുന്നു കീറ്റ്ം വെറ്റ. എന്നാല് മേരദം 

മുന്നും അംശം പതിനാവമുണ്ടാം. പിന്നെ രൂപമാകുന്ന അവപതും 

നാലൊന്നിലെ ശേരദമാകനാ നാലും തങ്ങളില് പെരു ക്രിയാല് ഇരു 

തൂററി നാല്പതു". അതില് നാലൊന്നിലെ അംശമാകുന്ന ഒന്നുകൂടെക്രു 

ടിയാല് ഇരുന്തൂററി നാല്പത്തൊന്നു. അതു അംശമായിട്ടു മിതേവെപ്പു. 

മേരദമാകുന്ന നാലു് കഴിവെപ്പ്ൂു. എന്നാല് കേരദം നാലു. അംശ 

മിരുത്തററി നാല്ലത്തൊന്ന്. പിന്നെ അവരണ്ടുയരട്ടവും തങ്ങളില് 

വപെരുക്ര്ു. 

അംശം തങ്ങളിലേറ൨ക 

രണ്ടിനെറയും നടേതഥൈവപുനഃ 

കേരദംതങ്ങളിലേററീിടെന്നാല് 

ഗുണനംകഴിഞ്ഞുപോലതിന്ന് . 1; 

' ഈശ്രോകത്തില് ചൊല്പിയവണ്ണം ഗുണിപ്പു. ഇവിടെ അംശമാകന്ന 

പതിനാവം ഇരുത്ററി നാല്പത്തൊന്നും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് മുവാ 

യിരത്തെട്ത്ററവ്പത്താവ്. ഛേരദമാകുന്ന മുന്നും നാലും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയാല് പന്ത്രണ്ട്. എന്നാല് ദേദദം പന്ത്രണ്ട്. അംശം മുവാ 

യിരത്തെണ്ണററന്പത്താവ്. അതു തമളളയാകുന്നതു”. പിന്നെപിള്ള 

യിലെ ശേരദമാകുന്ന പത്തുകൊണ്ട് രൂപമാകുന്ന പണം ഇരിപതിനെ 

പെരുക്കിയാല് ഇരുത്തവ്. അതില് പത്തൊന്നിനന്െറ അംശമാകുന്ന 



പം കണക്കുസാരം 

ഒന്നുക്രടെ ക്രട്ടിയാല് ഇരുത്തറെറാന്ന് . അതംശമായിട്ടു മേലേവെപ്പ്ൂ. 

പത്തൊന്ന്ലെ ശേദമാകുന്ന പത്തു കീഴും വെപ്പു. എന്നാല് ഛേദം 
പതു൭ം, അംശം ഇരുത്റെറാന്നുമുണ്ടാം. അതു പിള്ള യാകുന്നതു”. 

പിന്നെപ്പെവവാളിലാണ്ടിന്െറ അഞ്ചൊന്നു” എന്നു പറഞ്ഞതിലെ 
മേരദമാകുന്ന അഞ്ചുകൊണ്ടു രൂപമാകുന്ന ആണ്ടേഴിനെ ചെരുക്കിയാല് 

മുപ്പത്തഞ്ചു”. അതില് അഞ്ചൊന്നിന്െറ അംശമാകുന്ന ഒന്നു ക്രടക്ര 

ട്രിയാല് മുപ്പുത്താവ്. അതിനെ അംശമായിട്ടു മീതെ വെപ്പു. അഞ്ചൊ 

ന്നിലെ കേരദമാകുന്ന അഞ്ചും കിഴേവെപ്പു. എന്നാല് ഛേരദമഞ്ചു. 

അഠശം മുപ്പത്താര്. പിന്നെ കേരദമാകുന്ന ഏഴ്ുകൊണ്ടു രൂപമാകുന്ന 

പണം എഴ്പതിനെ പെരുക്കിയാല് നാന്തൂററിത്തൊണ്ണ്ൂവ്. അതില് 

ഏഴൊന്നിലെ അംശമാകുന്ന ഒന്നുക്രട്രക്കുടിയാല് നാതൂററിത്തൊണ്ണു 

റെറാന്നു് . അതു” അംശമായിട്ടു മീതെ വെപ്പു. ഛേദമാകുന്ന ഏഴ് 

കീഴും വെപ്പു. എന്നാല് മേരദം ഏഴ് അംശം നാന്ററിത്തൊണ്ണൂ 

റെറാന്നു. പിന്നെ അവ രണ്ടുക്രടടവും തങ്ങളില് പെരുക്ര്ു. അംശമാ 

കുന്ന മുപ്പത്താവാം നാതററിത്തൊണ്ണ റെറാന്നുംതങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

പതിനെഴായിര തത൨൬റെറഴ്പത്താ൪്. മേരദമാകുന്ന അഞ്ചും ഏഴും 

തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് മുപ്പത്തഞ്ചു”. എന്നാലംശം പതിനേഴായിര 

ത്ത൨൬തറെറഴുപത്താവ്. ഛേദം 90. അതു പെവവാളാകന്നതു”. പിന്നെ 

പെവുവാളൂ കൊണ്ടു പിളളയെപ്പെരു(്രട. പെവവാളില് കേരദമാകുന്ന 

മുപ്പത്തഞ്ചുകൊണ്ടു” പിളളയിലെ മേമമമാകുന്ന പത്തിനെ പെരുക്കി 

യാല് മുന്തൃററമ്പതു”. അംശമാകന്ന ഇരുതറെറാന്നും പതിനേഴായിര 

ത്ത൨൬തറെറഴ്പത്താവം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് മുപ്പത്തഞ്ചു ൬ആറാ 

യിരത്തമ്പത്തുരണ്ടായിരത്തെണ്ണ്ുറെറഴുപത്താവ്. അതിനെ തമള്ള 

കൊണ്ടു കിഴിക്കേണം. 

ഹാരകത്തിന്െറ അംശത്താല് മറേറകേദദത്തെഏുറവക 

കേമദംകൊണ്ടംശവും തദ്വല് ഗുണിപ്പു ഹരഞത്തിനും. ] 

ഇശ്ശോകത്തില് ചൊല്ലിയവണ്ണം ത്രിയചെയ്കാല് ഹരിച്ചുതായ 

വരും. ഇവിടെ ഫാരകമാകുന്നതു തള്ളയല്ലെ. എന്നിട്ടു അതിന്െറ 

ഛേദമാകന്ന പന്ത്രണ്ടുകൊണ്ടു” മറേറതിന്െറ അംശമാകുന്ന മുപ്പ 

ത്തഞ്ചുന്തറായിരത്തമ്പത്തുരണ്ടായിരത്തെണ്ണൂറെറ്റ്പത്താറിനെ പെരു 



മുന്നാം അഭദ്ധാ ചായം 0 

ക്കിയാല് നാലുകോടിയില്പുറം ഇരുപത്താ൨ തആറായിരത്തിമുപ്പത്തുനാ 

ലായിരത്തഞ്ഞു റെറാരുപത്തുരണ്ടു് . അതു അശമായിട്ടു മീതെവെപ്പയ. 

പിന്നെ തള്ളയുടെ അംശമാകുന്ന മുവ്വായിരത്തെണ്ണൂററന്പത്താവ 

കൊണ്ടു മറേഠറതിന്െറ കമേരദമാകന്നമുന്തൂററന്പ തിനെ പെരുക്കിയാല് 

പതിമുന്നുതൂറായിരത്തി നാല്പത്തൊന്പതിനായിരത്ത൨൬തൂവ്. അതു 

ശേദമായിട്ട നടേത്തേതിന്െ കീഴവെവ്പു. എന്നാല് ഹരിച്ചുതാ 

സകരും. വല്പതുമേതൊരുസാബ്യ്യകൊണ്ടു ഛേദത്തേയുമംശത്തേയും കിഴി 

ച്ചാല് രണ്ടുമൊടുങ്ങന്നു. എന്നാലാസാഖ്പ്യകൊണ്ടു രണ്ടിനേയും കിഴിച്ചു 

തന്െറ തന്െറ സ്ഥാനത്തുതന്നെവെവ്റ്യ. എന്നാരു സാഖബ്പ്യയൊട്ടു 

കുറയ്ക്കാം. ഇവിടെ പതിനാറില് കിഴിച്ചാല് രണ്ടുമൊടുങ്ങം അ 
പ്രോഠം കേദത്തെ പതിനാറില് കിഴിച്ചാല് എണ്പത്തു നാലായിര 

ത്തിമുന്തുററന്പതു”. അതിനെ കേരദമായിട്ട വേറെവെവ്റു. പിന്നെ 

അംശത്തെ പതിനാറില് കിഴിച്ചാല് ഇരുപത്താവതൃറായിരത്തവപത്തു 

നാലായിരത്ത.൨ത്രാറന്പത്തേഴ്. പിന്നെ കേദദംകൊണ്ടാശത്തെ 

കിഴിച്ചാല് മുഴുവനായിച്ചമയും. അപ്പോഠം ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്നു മുഴ 

വനും ഒന്നിനെക്കൊണ്ടു എണ്പതുതനാലായിരത്തിമുന്തൂററന്പതെ 

ടത്ത പകത്തതില് .ഗനാല്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എസ്ണ്ൂററഞ്ചു കരവമു 

ണ്ടെന്നറിക. കിഴ്ുക്കണക്കിലറാത്തതിനെല്ലാമിങ്ങിനെ വരുത്തോണ്ടു, 

ഇനി സംഘരാശികത്തിനുദാഹരണം ചൊല്ലന്നു:- 

നിളം മുളം പത്തിടമുണ്ടുമുന്ന- 

പുട്ടാവവിററാല് പണമെണ്പതുണ്ടു് 
നിളത്തിലെട്ടുണ്ടിടമുണ്ടുരണ്ട. 

പപട്ടാവവിററാല് പണമെത്രയുണ്ടു് ? പി 

പത്തൃമുളം നീളത്തില് മുന്നുമളമിടത്തില് അഞ്ചു പട്ടിനു എണ് 
പതുപണമുണ്ടാം. എന്നാല് എട്ടുമുളം നീളത്തില് രണ്ടുമുളമിടത്തില് 
ആറുപട്ടിനെത്ര പണമുണ്ടാമെന്നു ചോദിച്ചാല് ചൊല്ലം പ്രകാരം. 
തള്ളയിലെ പത്തും മുന്നും അഞ്ചയം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് തആററ 
മ്പതു. അതു തള്ളയാകുന്നതു”. പെവവാളിലെ എട്ടും രണ്ടും ത്ആവം 
തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് തൊണ ററാവ്. അതുകൊണ്ടു പിള്ളയാ 
കുന്ന എണ്പതിനെ പെരുക്കിയാല് ഏഴായിരത്തവതൂറെറണ്പതു്, 
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അതിനെ തളളയാകുന്ന തൃററമ്പതില് കിഴിച്ചാല് അമ്പത്തൊന്നു 
പണവും നാലുയമാവുമുണ്ടെന്നറിക. 

ഇനി നവരാശികത്തിന്നുദാഹരണം ചൊല്ലുന്നു. 

പട്ടിന്േറ നീുമെട്ടണ്ടിടമതിനുമുളംരണ്ടതട്ടെന്റു മിപ്പ്യോഠം 

കെട്ടിക്കാതം ലുമന്നാ ലിരിചതുപണമാം ക്രലി എന്നാലിദാനിം 

നീളം പത്തുണ്ടിടംനാലരമുമുമതിനാലഞ്ചുപ ട്ടട്ടുകാതം 

കെട്ടിച്ചാലെത്ര്രലിപ്പുണമതിനു സഖേ ചൊല്ലെടോവല്ലമാകില്. 

എട്ടുമുളം നീളത്തില് രണ്ടുമുളമിടത്തില് എട്ടപട്ട ഒരുകാതം 

വഴിചുമന്നാല് ഇരിപതുപണം ക്രലിയുണ്ടു. എന്നാല് പത്തതുമും 

നീളത്തില് നാലരമുളമിടത്തില് അഞ്ച പട്ട്” എട്ടുകാതം വഴിച്ുമന്നാ 

ലെത്ര പണംക്രലി എന്നു ചോദിച്ചാല് പചൊല്ലംപ്രകാരം. തള്ളയിലെ 

നീളമാകുന്ന എട്ടും ഇടമാകുന്ന രണ്ടും ഉ രുവാകുന്ന എട്ടും കാതമാകുന്ന 

ഒന്നും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് നററിരിപത്തെട്ട്. അതു തള്ളയാ 

കുന്നതു”. പിന്നെ പെവവാളിലെ നിളമാകുന്ന പത്തും ഇടമാകുന്ന 

നാലരയും ഉ.രവാകുന്ന അഞ്ച കാതമാകുന്ന എട്ടും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയാല് ആയിരത്തെണ്ണ്ൂവ്. അതുകൊണ്ടു പിട്ളയാകുന്ന ഇരിപതിനെ 

പെരുക്കിയാല് മുപ്പത്താറായിരം. അതിനെ തളളയാകുന്ന തൃററിരി 

പത്തെടില് കിഴിച്ചാല് ഇരുന്തറെറണ്പത്തൊന്നേകാല്. അതു ക്രലി 

പ്പണമാകുന്നതു*. 

ഏകാദശരാശികമെന്നുതുടങ്ങിയുള്ള വററിന്നു തളളയിലും പെവ 

വാളിലുംഒരോ ക്രടമമേറെയുണ്ടു. എന്നേ വിശേഷമുള്ള.. മറെറല്പാമി 

പ്പരോലെതന്നെ. 



അഭധ്യാായം 0 

ഇനി " വ്യയസ്ലത്രെരാശികം ചൊല്ലുന്നു. 
പ 

പെവവാളേവന്തോവും 

കറയുന്തൃഫലമതെവിടെയവിടെവരും 

പ സ്തൃത്രൈരാശികമഥ 

പെവവാഠംകറയ ഫലങ്ങളേവകിലും. 1] 

യാതൊരേടത്തത തള്ള യേക്കാളേറേ പെറുവാളുണ്ടാകുമ്പോഠം കിഴി 

പൃവന്ന ഫലം പിള്ളയേക്കാറം കുറഞ്ഞുവരുന്നു, അവിടെ വ്യൃസ്ത 

ത്രൈരാശികം ൨൬൭ ഞായം. പിന്നെ തള്ള യേക്കാഠം പെറുവാറം കുറയു 

മ്പോറം കിഴിച്ചുണ്ടായഫലം പിള്ള യേക്കാളേറെയുണ്ടാകുന്നു യാതൊ 

രേടത്തു, അവിടേയും ല്യസ്തത്രൈരാശികം വരുമെന്നറിക. 

വയസ്സങ്ങേവന്തോവം വിലകറയവരും 

പ്രാണിനാം വൃദ്ധഭാവാ- 

ലപ്പോലേപൊന്നു മാറേറവകിലതിനുപണ- 

ത്ത്കക്കവും പോയ് ലുരുങ്ങം 

1 (൧൩. 1൨൦ 7ധി൦ ൨ 11൨6൦ 1൩൦9൦, ബസറ ൧൦ 1009 
€% ൽ വ്ൃസ്ത ത്രൈരാശികഫലമി ച്ഛാഭക്ത;പ്രമാണഫംഘാത:;?7 

പ്രമാണാന്തരം;- 

*പ്രമാണേന ഫലംഹത്വാ വിഭജേദി ്ഛയാ ബുധ; 
പ്ൃസ്തത്രൈരാശികം ഫ്വേതല് ജേഞയം സവ്യത്ര ധീമതാ", 

വ്ൃസ്തത്രൈരാശികത്തികകല്, പ്രമാണം 24 പ്രമാണഫലം - 
ഇപ്്യാ 26, ഇകച്ലാഹഫ്മലം. 

ഇല്ല്യാ പ്രമാണഫഥലം. 
നി 
പെ. 

പ്രമാണം ഇ കാഫലാ. 

യുക്തിഭാഷാ ഭാഗം 48. 
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വ്ൃസ്തത്രൈരാശികംപോലില ചെറിയ 

പറയ്യ്കൊട്ടു നെല്പങ്ങളന്നാല് 

അപ്പോോളന്നെല്പുതന്നേ വലിയതിനുമള- 

ക്കെന്നാതും വ്ൃൃയസ്തമല്ലോ. മ 

കാള, പത്തു, കുതിര എന്നുതുടങ്ങിയുകള ജന്തുൊംക്കും മനുഷ്യയക്കം 

വയസ്സ്റേറെ ചെല്ലുംതൊവം വാദ്ാക്യംകൊണ്ടു വില കുറഞ്ഞുകറഞ്ഞി 

രിക്കും. അവ്ൃണ്ണം പൊന്നു മാറേറവംതോവം പത്ത്തുക്കം കുറഞ്ഞു 
വരും. അപ്പ്യോലേ ചെറിയൊരു പറയ്ക്” ഒട്ട നെല്പളന്നാല് അതിനെ 

ത്തന്നെ വലിയപറകൊണ്ടളന്നാല് സാധ്യ കുറഞ്ഞുവരും. ഇവറെറ 

വ്ൃസ്തത്രൈരാശികമെന്നറിക. 

ജീവങ്ങറാംക്കേറെയുണ്ടാംവില കുറയവയസ്സാകിലോബാലഭാവാ- 

ല്ൃണ്ണംപൊന്നുകീഴ്മാററിനുപണമിടയും പിന്നെയേറീടുമല്ലോ 

നെല്പപ്പോലേവലിയപറകൊണ്ടിത്രനെല്ലെന്നറിഞ്ഞാല് 

ചൊല്ലരീടേണം ചെറിയപറകൊണ്ടെന്നതും ല്യൃയസ്തമല്ലോ. 9 

ജീവനുള്ള വററിനു വയസു കുറയുമ്പോഠം ബാല്യമുണ്ടാകകൊണ്ടു 

വിലയേറെയുണ്ടാം. അവ്ൃണ്ണദമ പൊന്നിനു മാറാ, കുറയുന്തോറും പണ 

ത്ത്രക്കമേറെ കിട്ടും. അഖ്ൃണ്ണംതന്നെ വലിയ പറകൊണ്ണടൊട്ടു നെല്ലള 

ന്നിട്ടാല് അതുതന്നെ ചെറിയപറകൊണ്ടളന്നാല് സാഖ്യയേറെയുണ്ടാ 

സ്ൂരും. ഇവയും വ )സ്ലുത്രൈരാശികമെന്നറിക. 

ഇനി വ്ൃസ്തത്രൈരാശികം വരുത്തുംപ്രകാരം ചൊല്ലുന്നു. 

വിപരീതം ക്രിയചെയ്വു, 

പ്ൃസ്തത്രൈരാശികത്തിലെത്തുമ്പോറം 

തള്ള യിലേറവക പിള്ളയെ, 

അതുപെറുവാളാല് കിഴിക്കില് വന്നീടും. 

പ്ൃസ്തത്രൈരാശികത്തിന്നു മറേറതിന്െറ വിപരീതമായി ക്രിയ 

ചെയ്യേണ്ടു. തള്ള കൊണ്ടു പിള്ളയെ പെരുക്കി പെരവാളില് കിഴി 

ച്ചാല് പ്ൃയസ്തത്രെരാശികമായുളള തെല്ലാംവരും, അതിന്നുദാഹരണം 

൫൭ ചാല്ലന്നു. 
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എട്ടുവയസ്ത്റൊരു പതുവിനുകൊള്ളു.മ്വോറം 

പണമതിനു പതിനാറാം 

ആണ്ടിരുപതുചെന്നിടും പശുവിനു 

പണമെത്രയെന്നു പറകസഖേ. 9 

എടാണ്ടുപുക്ക പശുവിന്നു പതിനാവപണാ വില. ഇരിപതി 

ററാണ്ടു പുക്ക പശ്ുവിന്നെത്ര പണമെന്നാലതു വരുത്തുവാന്. ഇവിടെ 

വിപരീതം ക്രിയയാകയാല് തള്ളയാകുന്ന എട്ടുകൊണ്ടു പിള്ളയാകുന്ന 

പതിനാറിനെ പെരുക്കിയാല് തൂററിരുപത്തെട്ട്. അതിനെ പെറു 

വാളാകുന്ന ഇരിപ്പതില് കിഴിച്ചാല് തആആറേകാലേരക്കാലേയരമാവുണ്ടെ 

ന്നറിക. 

രണ്ടുപല്പായ കാളയും പന്ത്രണ്ടുപണമാകിലോ 

ത്ആറുപല്ലായ കാളയ്യു് പണമെത്ര കൊടുത്തിടാം. 0) 

രണ്ടുപല്പായ കാളയ്മയ പന്ത്രണ്ടുപണം വില എന്നാല് ആവു 
പല്ലായതിനെത്രപണം. അതു വരുത്തുവാന് തള്ളയാകുന്ന രണ്ടുകൊണ്ടു 
പിള്ളയാകുന്നു പന്ത്രണ്ടിനെ പെരുക്കിയാല് ഇരിപത്തുനാലു”. അതിനെ 
പെവവാളാകുന്ന ആറില് കിഴിച്ചാല് 4 പണം വിലയെന്നറിക. 

എട്ടുമാറവള്ള പൊ൯ന്രൂക്ക- 

മന്പതിങ്ങോട്ടു വാങ്ങിയാല് 
മാറെറാന്പതുള്ള പൊന്നാല- 

ഞ്ങെത്രതൂക്കം കൊടുത്തിടാം. 7 

എട്ടുമാറവള്ള പൊന്നാല് അയ് വ്പതു പണത്തക്കം വാങ്ങിയ 
തിന്നു ഒ്വെതുമാറവ ളള പൊന്നാലെത്രപണത്തത്കക്കം കൊടുക്കേണം. അതു 
വരുത്തുവാന് തള്ളയാകുന്ന എട്ടുകൊണ്ടു പിള്ളയാകുന്ന അന്പതിനെ 
പെരുക്കിയാല് നാന്ത. അതിനെ പെൊവാളാകുന്ന ഒന്പതില് കിഴി 
ച്ചാല് 44 പണത്ത്തുക്കവും എട്ടുവിശത്തുക്കത്തില് പുറവുമുണ്ടെന്നറിക. 

നാലുപണത്തിനു മാററാവണ്ടാം 
പൊന്നിന്െറ തൂക്കമഞ്ചെന്നാല് 
ഒമ്പതുമാററുള്ള തിനാലെത്ര 
സഖേ കിട്ടുമെന്നുലൊല്ലീടു. ട്ടു 

0) 



84, കണക്കുസാരം 

നാലുപണത്തിന്നു ആവമാറവുള്ള പൊന്നാല് അഞ്ചുപണത്തക്കം 

കിട്ടുമെന്നാല് അന്നാലുപണത്തിനുതന്നെ ഒമ്പതുമാറവള്ള പൊന്നാ 

ലെത്രപണത്ത്തക്കം കിട്ടുമെന്നുവരുത്തുവാന് തളള യാകുന്ന പണം നാലും 

മാററാകുന്ന ആവും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ഇരിപത്തുനാലു്. അതു 
കൊണ്ട്” പിളളയാകുന്ന അഞ്ചിനെ പെരുക്കിയാല് തൃററിരുപതു”. 

പിന്നെ പെവവാളാകുന്ന നാലും ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയ മുപ്പ 

ത്താവ് കൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് മുന്നുപണത്ത്കക്കവും അഞ്ചേകാല് വീശ 

ത്തക്കത്തില് പുറവുമുണ്ടെന്നറിക. 

എട്ടിടങ്ങഴികൊള്ളന്ന 

പറയ്യ്കെ,ണ്പതുനെല്പതു 

പത്തിടങ്ങഴികൊള്ളന്ന 

പറകൊണ്ടെത്രയായ്ക്കുരും. 9 

9 എടിടങ്ങഴികൊള്ളന്ന പറയു, എണ്പതു പറനെല്ലണ്ടു്. അതു 

തനനെ പത്തിടങ്ങഴി കൊള്ളന്നപറകൊണ്ടളന്നാല് എത്രയുണ്ടെന്നു 

വരുത്തുവാന്: തള്ള യാകുന്ന എട്ടുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന എണ്പ 

തിനെ പെരുക്കിയാല് അറത്തററിനാലതു”. അതിനെ പെവവാളാകുന്ന 

പത്തില് കിഴിച്ചാല് 64 പറയെന്നറിക. 

എട്ടുകഴഞ്ചിനു പലമോന്നാകും 

കോല്ക്കു രണ്ടുനിറയുണ്ട് 

പത്തുകഴഞ്ചിനു പലമാം 

കോലിനതെത്രയെന്നു പറകസഖേ. 1) 

എട്ടുകഴഞ്ചിനൊരുപലമായ കോല്കൊണ്ട തൃക്കീട്ട രണ്ടുതുലാ 

മണ്ടി. അതുതന്നെ പത്തുകഴഞ്ചിനു പചമായ കോല്കൊണ്ടു തൂക്കി 

യാലെത്രയുണ്ടതു വരുത്തുവാന് തളള.യാകുന്ന എട്ടുകൊണ്ട, പിള്ളയാ 

കന്ന രണ്ടിനെ പെരുക്കിയാല് പതിനാറ്. അതിനെ പെവവാളാകുന്ന 

പത്തില് കിഴിച്ചാല് ഒന്നര. ശേഷം ഒന്നിനെ നിറഒന്നിന്െറ പലമാ 

കുന്ന തൃററില് പെരുക്കിയാല് തആ൮തന്നെ. ആതിനെ പത്തില് കിഴി 

ച്വാല് പത്തുപലം. ഒന്നരനിറയും പത്തുപലവുമുണ്ടെന്നറിക. പെവ൮ 

വാളേറിയേറി വരുമ്പോറം ഫലം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്ന ഉദാഹ 
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രണമിങ്ങിനെ. ഇനി പെവവാഠം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുമ്ഖോറം ഫല 

ങ്ങളേവന്ന ഉദാഹരണം ചൊല്ലുന്നു. 

0 വയസ്സ്സ മുപ്പതുണ്ട കാ 

കതിരക്കെണ്പതാം പണം. ] 

അയ്യാണ്ടായതിനുണ്ടാകും 
ി! വിലലൊല്ലുക വല്ലകി. 

മുപ്പതു വയസ്സുചെന്ന കതിരക്കെണണ്പതു പണം. അഞ്ചുവയ്യഡ്റ്ു 

ചെന്നകതിരക്കെത്രയെന്നു വരുത്തു വാ൯ തള്ള യാകുന്ന മുപ്പതുകൊണ്ടു, 

പിള്ളയാകന്ന എണ്പതിനെ പെരുക്കിയാല് രണ്ടായിരത്തി നാവ. 

അതിനെ പെവവാളാകുന്ന അഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് നാതൂറെറണ്പതു് 

പണമെന്നറിക. 

എണ്പത്തഞ്ചുവയസ്സാക- 

മാനക്കെണ്ണറായിരംപണം. 

നാല്പതിററാണ്ട ചെന്നിടു 

മാനക്കെത്ര പണംസഖേ. 1 

എണ്പത്തഞ്ചുവയ്യസ്സുളേളോരാനയ്മ, എണ്ണായിരം പണം വില. 

നാലൃതു വയസ്സുളള തിനെത്രയെൊന്നു വരുത്തുവാന്, തള്ളയാകുന്ന എണ് 

പത്തഞ്മുകൊണ്ടു പിള്ളയാകുന്ന എറുസ്്റായിരത്തെ പെരുക്കിയാല് ആവ 

തൃറായിരത്തെണ്പതിനായിരം. അതിനെ പെവവാളാകുന്ന നാല്പ 

തില് കിഴിച്ചാല് പതിനെണ്ണായിരം പണമെന്നറിക. 
് 

പണമെടിനു മാറെറാമ്പ 

തുള്ള പൊന് തരൂക്കമാറര. 

അപ്പണത്തിനു മാററഞ്ചാം 

പൊന്നിനേറ തൂക്കമെത്രയാം. 153 

എട്ടു പണത്തിന്നു ഒമ്പതു മാറവള്ള, പൊന്നാല് ആറരപ്പുണ 
ത്തൃക്കം വില. എന്നാലപ്പുണമെടിന്നുതന്നെ അഞ്ചുമാറവള്ള പൊ 

ന്നാല് എത്ര പണത്തുക്കം കിട്ടുമെന്നതു വരുത്തുവാന്, തള്കയാകുന്ന 
എട്ടും ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് എഴുപത്തുരണ്ടു'. ആതു 
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കൊണ്ടു പിള്ളയാകുന്ന തആആറരയെ പെരുക്കിയാല് ന“തൃറെറണ്പ 
ത്തെട്ട്. അതിനെ പെവവാളാകുന്ന എട്ടും അഞ്മും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയ നാല്പതുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് പതിനൊന്നേമുക്കാല് പണത്തുക്ക 

ത്തിലകമുണ്ടെന്നറിക. 

എട്ടിടങ്ങഴി കൊള്ളുന്ന 

പറയാല് ത്ൃതറളന്നതു്. 

അഞ്ചിടങ്ങഴികൊള്ളുന്ന 

പറകൊണ്ടെത്രയുണ്ടെടോ. 14 

എടിടങ്ങഴികൊള്ളന്ന പറകൊണ്ടു തൃവപറയളന്നതിനെ അഞ്ചി 
ടങ്ങഴി കൊള്ളന്ന പറകൊണ്ടളന്നാല് എത്രയുണ്ടതു. തആററവപതു 

പറയുണ്ടെന്നറിക. ഇങ്ങിനെ വ്ൃയസ്ലത്രൈരാശികം. ഇനിയുമതിന്െറ 

വിശേഷങ്ങളെ ചൊല്ലുന്നു. 

പണത്തിനീരെട്ടിനു പത്തുമാററില് 

കൊടുക്കിലോ പൊന്നിഫ പത്തുരൂക്കം 

പണത്തിനഞ്ഞു,ററിനു പിന്നെ മാറെറ- 

്ടൌഴ്ന്നതിനേറ വില യെത്രതുക്കം. 15 

പതിനാ പഞത്തിന്നു പത്തുമാററില് പത്തുപണത്തക്കം 

പൊന്നു വിലയാകുമ്പോറം അഞ്ഞു൨ പണത്തിന്നു എട്ടുമാറവള്ള പൊ 

ന്നാലെത്ര പണത്തക്കം കിട്ടുമെന്നാലതു വരുത്തും പ്രകാരം. 

വിലയും മറവമറിഞ്ഞാല് 

തുക്കം വരുവാന് പകന്ന് വെച്ചീടട 

പിന്നെപ്പുറയും പെവവാറം തള്ളയു- 

മഥപഞ്ചരാശികോദിതവല്. 10 

പൊന്നിനെറ വിലയും മറവം മുമ്പിലറിഞ്ഞാല് പണത്ത്കക്കം 

വരുതൂമവാന് തള്ളയും പെവുവാളുമീരണ്ടുമളതില് രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ 

തള്ളയും പെവവാളും തങ്ങളില് പകന്നുവെപ്പൂു. തള്ളയുടെ സ്ഥാനത്തു 

പപെുവാളും പപെവുവാളുടെ സ്ഥാനത്തു തള്ളയും ത്. പിന്നെ 
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1 പഞ്ചരാശികംപോലെ പെരുക്കുകയും ഹരിക്കുകയും ചെയ്യു. ഇവിടെ 

രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ തള്ള യാകുന്ന മാറ പത്തിന്െറ സ്ഥാനത്തു പെറു 

വാളില് രണ്ടാമതു പറഞ്ഞു മാ ററട്ടിനെവെവ്റു. അപ്പെവവാളുടെ 

സ്ഥാനത്തു തള്ളയിലെ മാററാകുന്ന പത്തുംവെറ്റു. പിന്നെ പഞ്ചരാ 

ശികംപോലെ തള്ള കറം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് തൃററിരുപത്തെട്ടു. 

പെവവാളാകുന്ന അഞ്ഞുവഠ പത്തും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് അയ്യാ 

യിരം. ന പിള്ളയാകുന്ന പത്തിനെ പെരുക്കിയാല് 

അന്ധഖതിനായിരം. അതിനെ തളളയാകുന്ന തൂററിരുപത്തെട്ടില് കിഴി 

പ്വാല് മുന്നതൂററിത്തൊഴ്സ്്്. ശേഷം എണ്പതു. അതിനെ പതിനാ 

റില് പെരുക്കി ടി ഹരിച്ചാല് പത്തു്. മുന്നൂററിത്തൊണ്ണ്ൂര് 

പണത്ുത്കക്കവും പത്തു വിശത്തക്കവും പൊന്നുണ്ടാമെന്നറിക. 

തുക്കം പത്തിനു പണമിരൊവ്വ- 

തിനുണ്ടങ്ങ മാറ൨ പത്തെന്നാര 

ഇരിപതു രൂക്കത്തിനുപണ- 

മിരിപത്തേഴിന്നു പിന്നെമാറെറത്ര? ] 

പത്തുപണത്ത്കക്കം പൊന്നിനു പതിനെട്ടുപണം വിലയാകുമ്പോഠം 
അതിന്നു മാറ” പത്തുണ്ടു. ഇരിപതു പഞണത്തുതക്കത്തിന്നിരിപര്ത്തേഴു 

പണമാകുമ്പോഠം എത്ര മാറെറന്നു വരുത്തുവാന്. 

1 യുക്തിദാഷാ ഭാഗം 18ല് പഞ്ചരാശികത്തിന്െറ ഒരുദാഹരണാ:- 
 മാസേശതസ്ചയദിപഞ്ചകലാന്തരംസ്വഠ- 

ദ്വഷേഗതേ ഭവതി കിംവദ ഷോഡശാനാം.?? 

( ലീലാവതി 
തൂററിന്നു” ഒരുമാസത്തില് അഞുപലിശയാണെങ്കില്, പതിനാ 

റിന്നൊരു കൊല്ലത്തേക്ക് പലിശ എന്തു? 
ഇവിടെ പ്രമാണങ്ങറം 100, 1. 

പ്രമാണഫലം 0, 

ഇമ്ടൂകറം 10, 12. 

പ്രമാണഫലം % ഇ ളാ 
ഇക്ാഫലം -- ത 

പ്രമാണം 

ടാ. 102019 900 
ലിറ്റ് 100: 



8 കണക്കുസാരം 

തുക്കം വിലയുമറിഞ്ഞാല് 
മാറററിവാന് മുമ്പചൊന്ന പെറുവാളും 

മു൯തളള യുമവ തമ്മില് 

പകരൂ ശേഷനത്തു പഞ്ചരാശികവല്. 18 

പൊന്നിന്െറ പണത്തുതകക്കവും വിലയും മുമ്പിലറിഞ്ഞാല് മാറവ 
വരുത്തുവാന് തള്ളയും പെവവാളും ഈരണ്ടുളള തില് മുമ്പില് പറഞ്ഞ 
തള്ളയും പെറുവാളൂം തങ്ങളില് പകന്നവെപ്പ. പിന്നെ പഞ്ചരാ 
ശികംപോലെ ഗുണിക്കയും ഹരിക്കയും ചെയ് വു. ഇവിടെ തള്ളയില് 

മുന്പില് പറഞ്ഞ പണത്ുമക്കും, പത്തിന്െറ സ്ഥാനത്തു പെവുവാ 

ളില് മുന പില് പറഞ്ഞ പണത്ത്കക്കമാകുന്ന ഇരിപതിനേയുംവെപ 

അപ്പെവവാളുടെ സ്ഥാനതൂത തള്ളയിലെ പഞണത്തുക്കമാകുന്ന പത്തി 
നേയും വെപ്പു. പിന്നെ പഞ്ചരാശികംപോലെ തള്ള കഠം തങ്ങളില് 

പെരുക്കിയാല് മുന്തൂററവപത്. അതിനെ പെവവാളുകഠം തങ്ങളില് 

പെരുക്കിയാല് ഇരുത്തറെറദ്പതു”. അതിനെ പിള്ള യാകുന്ന പില് 

പെരുക്കിയാല് രണ്ടായിരത്തെഴുതൂവ്. അതിനെ തള്ള യാകുന്ന മുന്ത 

ററവപതില് കിഴിച്ചാല് ഏഴര. അതു മാററാകുന്നതു്. 

ഉണ്ടാക്കാം മുതലും തഥാ പലിശയും കണ്ടാലതില്ക്കാലമ- 

പ്രോലെകാലവുമങ്ങതില് പലിശയും കണ്ടാല് വരുത്താംമുതല് 

ഈരണ്ടുളള തില് മുമ്പുചൊന്ന പെവവാളും തള്ള തമ്മില് പക 

ന്നീട്ടമുന്പഥപഞ്ചരാശികവിധാനംകൊണ്ടുശേഷംസഖേ. 10 

മുതലും പലിശയും മുമ്പിലറിഞ്ഞാലതുകൊണ്ടു കാലം വരുത്താം. 

അവ്ൃണ്ണ്മേ കാലവും പലിശയുമറിഞ്ഞംല് മുതലും വരുത്താം. അതി 

നുള്ള തള്ളയും പെവവാളും ഈരണ്ടുളള തില് മുമ്പിലേതു തങ്ങളില് 

പകന്ന വെപ്പു. ശേഷം പഞ്ചരാശികംപോലെ. 

പണമീരെട്ടിനു പലിശപ്പുണ- 

മഞ്ചിന്നു ചെന്നാല് കാലമയ്യ്യാണ്ടു” 

പണമെണണ്്പതിനേഴ്പണം 

പലിശയ്മ്ങ്ങെത്ര കാലമുണ്ടു സഖേ. 0 



നാലാം അദ്ധ്യായം 0 

പതിനാ പണത്തിനഞ്ചുപണാ പരിശയുണ്ടാവാന് കാലമ 

യ്യാണ്ടു്”. എന്നാലെണ്പതുപണത്തിനു ഏഴ്പണം പലിശയുണ്ടാവാ൯ 

എത്രകാലം വേണമെന്നതു വരുത്തുവാന്. ഇവിടെ തമ്ളയില് മു്വില് 

പറഞ്ഞ പതിനാറിന്െറ സ്ഥാനത്ത് പെരുവാളില് മുന്പില് പറ 

ഞ്ഞപണം എണ പതിനെവെവ്റു. അപ്പെവവാളുടെ സ്ഥാനത്ത് തമ. 

യിലെ പണം പതിനാവാവെവ്പു . പിന്നെ പഞ്ചരാശികംപോലെ തള്ള. 

കഠം എണ്പതും അഞ്ചും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് നാത്ര. പിന്നെ 

പെവവാളാകുന്ന പതിനാവം ഏഴും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് തറെറാ 

രുപത്തുരണ്ടു്. അതിനെ പിള്ള യാകുന്ന കാലമഞ്ചുകൊണ്ടു പെരുക്കി 

യില് അഞ്ഞുററവപതു”. അതിനെ തള്ളയാകുന്ന നാതൂററില് കിഴി 

പ്വാല് ഒന്ന്. ശേഷിച്ച തൂററവപതിനെ പന്തുണ്ടില് പെരുക്കി ഹരി 

ച്യാല് 4. ശേഷിച്ച മുന്തൂററിരിപതിനെ മുപ്പതില് പെരുക്കി! ഫരി 

ഹരിച്ചാല് ഇരിപത്തുനാലു. എന്നാല് ഒരാണ്ടും നാലു മാസവും ഇരി 

പത്തുനാലു് ദിവസവും വേണമെന്നറിക. 

അയ്യ്യാണ്ടിന പലിശപ്പുണമദ്ഖതെന്നാല് 

ചൊല്ലാം മുതല്പ്പണമതിന്നിരുതൃവതോഴാ 

ആണ്ടാവകൊണ്ടു പലിശപ്പുണ മൊമ്പതുണ്ടാ- 

മെ നാല് മുതല് പണമതിന്നു സഖേ വദാശ്ു. 1 
| 

അമയ്യ്യാണ്ടുകൊണ്ടു അവ്തൂപണം പലിശയുണ്ടായതിന്നു മുതല്പ 
ലി 

ണാഇരുനൂ൨. എന്നാരു ആറാണ്ടുകൊണ്ടു ഒബതു പണം പലിശയുണ്ടാ 
വാ൯ മുതരുപ്പുണം എത്രയെന്നു വരുത്തുവാന്. ഇവിടെ തളളയില് 
മുമ്പില് പഠഞ്ഞ ആണ്ടഞ്ചിനെറ സ്ഥാനതൂ൭ പൊവാളില് മുമ്പില് 

റഞ്ഞ ആണ്ടാറിനെ വെപ്പു. അപ്പെവവാളുടെ സ്ഥാനത്തു” തള്ള. 
യിലെ ആണ്ടാകുന്ന അഞ്ചിനേയും വെറ്യയു . പിന്നെ പഞ്ചരാശികം 
പൊലെ തള്ള കറം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് മുന്തൂറ. പിന്നെ പെ 
വാളൂകഠം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് നാല്പത്തഞ്ചു. ആഅതിദെ പിള്ള 
യാകുന്ന ഇരുന്തൂററില് പെരുക്കിയാല് ഒദ്ഖതിനായിരം. അതിനെ 
തള്ളയാകുന്ന മുന്തൂററില് കിഴിച്ചാല് മുപ്പതുപണം മുതലെനറിക, 



40 കണക്കുസാരം 

നെല്ലേട്ടു 1 തൂണിക്കരിയഞ്ചുപോരും 
നെല്ലവ്വതും തുണി കൊടുത്തതിന്നു', 
നെല്ലാവതുണിക്കരിമുന്നുപോരും - 
നെല്ലെത്രയുണ്ടാം പകരും ദശായാം. 07 

ടടതൂണിനെല്ലിന്നു അഞ്ചുതുണിയരിപോരുന്ന നെല്ലാല് അമ്ഖതു 
തൂണിനെല്ലുകൊടുത്തതിന്നു, ആവതുണിക്കു മുത്തണി അരി പോരുന്ന 
നെല്ലാലെത്ര കിട്ടും. അതു വരുതൂതവാന്. 

നെല്ലങ്ങോട്ടരിയേറെയുള്ള തുകൊടുത്താലക്കടംവീട്ടുവാന് 

ഇങ്ങോട്ടേക്കു തരുന്നതൊട്ട രികുറത്തീടുന്ന നെല്പാകിലോ 
ഏറെത്തണ്ഡുലമുളള നെല്ല ഗുണ് മറേറത്തണ്ഡുലത്താല് നടെ 
മുന്നും തങ്ങളിലേററിയാല് കിഴിത്വഥാ മറേറതു മുന്നേതിനാല്. 94 

അരിയേറെപ്പോരുന്ന നെല്ലാല് ഒരുത്തന് കൊണ്ടുപോയാല് അ 

ക്കടം വീടുവാന് തരുന്ന നെല്ല” അരി കുറയെപോരുന്നതാകില് അരി 

യേറെഃപ്പാരുന്ന നെല്ല്'ന്െറ സംഖ്യയെ കുറയെപ്പ്യോരുന്ന അരിയുടെ 

സാബ്വകൊണ്ടു ഗുണിച്ചതു ഹാരക മാകുന്നതു”. പിന്നെ മറേറസംഖ ) 

മൂന്നും തങ്ങളില് പെരുക്കി 4 ഹാരകംകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് തരേണ്ട, 

നെല്ലിന്െറ സാഖ്്യവരും. ഇവിടെ അരിയേറെപ്പോോരുന്ന നെല്ലിന്െറ 

സാഖ്യയാകുന്ന എട്ടിനെ, കുറയെപ്പുറഞ്ഞ അരിയുടെ സംഖ്യയാകുന്ന 

മൂന്നുകൊണ്ട. പെരുക്കിയാല് ഇരിപത്തുനാലു്. അതു ഹാരകമായി 

വേറേവെപ്പ. പിന്നെ ഏറിയ അരിയുടെ സാബഖ്യയാകുന്ന അഞ്ചും 

അരികുറഞ്ഞ നെല്ലിന്െറ സാംഖ്യയാകുന്ന ആറും തങ്ങളില് പെരുക്കി 

യാല് മുപ്പതു”. അതും പിളളയാകുന്ന പതിനഞ്ചും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയാല് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ്. അതിനെ ഹാരകമാകുന്ന ഇരുപത്തു 

നാലില് കിഴിച്ചാല് 0.9 തരേണ്ട നെല്ലേന്നറിക. 

1: ഒന്നര ഇടങ്ങഴി. ഇതിന്നു വള്ളുവനാട്ടിലും, ഏറനാട്ട് പല 

സ്ഥലങ്ങളിലും നരായമെന്നും പറയും. 

തആൃറവാരസ്ഥലത്തേക്ക് വേണ്ടവിത്തിന്െറ കണക്ക്. 

(2. സനഥ൦൦; 27൦ 4/5) 

 7പിഠ്ന്ഥ (൯൦ 01നിഭഠ൩ യാതൊന്നിനെ ഫരിക്കുന്നു അതിന്നു 

ഹാരകം എന്നുപേര. 107. സേന; 2൦ 108 
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അഭങ്ങാട്ട പത്തുനെല്ലിന്നു തണ്ഡുലംനാ- 

ലുള്ള റരുനെല്ല്” പറനാലു കൊടുത്തതിന്ന് 

ഇങ്ങോട്ടനെല്പിനരിമുന്നിനു രണ്ടുപോരും 

നെല്ലേത്രയുണ്ട, പറയെന്നു പറത്ഞിടാശു 24 

പത്തുപറനെല്ലിന്നു നാലുപറ അരിപോരുന്ന നെല്ലാതു തൂവപറ 

നെല്ല കൊടുത്തതിന്നു, മുന്നുപറനെഷ്തിന്നു രണ്ടുപറ അരിപോരുന്ന 

 നെല്ലാല് എത്രപറ കീട്ടുമെന്നാല് വരുത്തുവാന്. 

അങ്ങോട്ടേക്കു കൊടുത്തനെല്ലരി കുറഞ്ഞീിടുന്നതിങ്ങോട്ടുനെ- 

ല്ലേറെത്തണ്ഡുലമുളള തക്കടമൊഴിപ്പാനായ് തരുന്നാകിലോ 

ഏറീടുന്നരികൊണ്ടുമാററരികറഞ്ഞീടുന്ന നെല്ലേററിയാല് 

മറെറല്ലാ മവതന്നിലേറവക കിഴിച്ചീട്ടനടേത്തേതിനാല്. 5 

അര കുറയപ്പേരുന്ന നെല്ലൊരുത്ത൯ കൊണ്ടുഷോയാല് അതീ 

നു പകരം തരുന്നതരിയേറപ്പോരുന്നതാകില് ഏറെല്ലൊെല്ലിയ അരി 

യുടെ സാഖ്ധ്യകൊണ്ടു അരികുറഞ്ഞിടുന്ന നെല്ലിന്െറ സാബ്ധ്യയെ 

പെരുക്ര്ു. അതു ഹാര്കമാകന്നതു”. പിന്നെ പെരുക്കി.ഹാരകംകൊണ്ടു 

കിഴിച്ചാല് തരേണ്ടും നെല് സാബ്ധ്യവരും ഇവിടെ ഏറിയ അരിയുടെ 

സാഖ്ധ്യയാകുന്ന ണ്ടുകൊണ്ടു" അരി കുറയുന്ന നെല്ലിന്െറ സാഖബ്വഖ്യ 

പത്തിനെ പെരുക്കിയാല് ഇരിപതു. അതു ഹാരകം. പിന്നെ 

കുറഞ്ഞ അരിയുടെ സാഖ്യയനാലും ഏറിയ നെല്ലിന്െറ സാംഖ്യ മൂന്നും 
തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 19. അതും പിള്ള ആ൨൦ തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയാല് ആയിരത്തിരുനത്തറ്. അതിനെ ഹാരകമായ ഇരിപതില് കിഴി 
ചാല് അവപത്ത് പറനെല്ലു” തരേണ്ടത്. 

1 ഒന്നങ്ങോട്ടുകൊടുത്തുമറെറാരു ചരക്കിങ്ങോട്ട് മാവംവിധൌ 
താന്൯വാങ്ങന്ന ചരക്കിനുളള വിലയാമത്ഥത്തെ ഏററന്നടേ 

അങ്ങോട്ടു ചരക്കിനാദിപറയുന്നെണ്ണത്തിനാല് പിന്നെമ- 
റെറല്ലാംതങ്ങളിലേററിയാലതിനെമുന്നേതില് കിഴി പ്പാല്വരും. 98 

ഒരു ചരക്കങ്ങോട്ടകൊടുത്തു മറെറാരുചരക്കിങ്ങോട്ട പകരേണ്ടു 
കില് ഇങ്ങോട്ടേയ്മു വാങ്ങുന്ന ചരക്കിന്െറ വിലയായ അത്സംഖ യെ 

1 121716. 

9) 
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അങ്ങോട്ടു കൊടുക്കുന്ന ചരക്കിനു മുന്പില് പറഞ്ഞ സാഖ്യ്യകൊണ്ടു 
പെരുക്കിയതു ഹാരകമാകുന്നതു”. പിന്നെ മറെറക്കുട്ടം മുന്നും തങ്ങ 
ളില് പെരുക്കിയതിനെ നടേത്തെ ഹാരകംകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് വന്ന 
ഫലം ചോദിച്ചതിനുത്തരമായിട്ടുവരും. ഇതിനുദാഹരണം:;- 

മുന്തൂവമാങ്ങ പണമെട്ടിനു കിട്ടുമിപ്പോഠം 

നാരങ്ങ മുപ്പതു സഖേ പണമൊന്നിനെന്നാല് 

മാറംവിധൌ തദനുമാങ്ങകറം പത്തിനി പ്പോഠം 

നാരങ്ങയെത്ര പകരം തരുമെന്നിദാനിം. ം 70 

എട്ടുപണത്തിനു മുന്തൂവമാങ്ങകിട്ടം. ഒരുപണത്തിനു മുപ്പതു 

നാരങ്ങയും കിട്ടും. ഈവണ്ണം വിലയാകമ്പോഴു” പത്തു മാങ്ങക്കെത്ര 

നാരങ്ങ കിട്ടുമെന്നതു വരുത്തുവാന്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട വാങ്ങുന്ന നാര 
ങ്ങയുടെ വിലഷാകുന്ന പണമൊന്നിനെക്കൊണ്ടു അങ്ങോട്ടു കൊടുക്കു 

ന്നതു മാങ്ങ്മു, മുന്പില് പറഞ്ഞ സാഖ്ച്യ മുന്തൂററിനെ പെരുക്കി 

യാല് മുന്തവതന്നെ അതു ഹാരകമാകുന്നുതു്. പിന്നെ നാരങ്ങയുടെ 

സാഖ്യയാകുന്ന മുപ്പുതിനെ മാങ്ങയുടെ വിലയാകുന്ന പണമെട്ടിനെ 

ക്കൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് ഇരുന്തററി നാലൃതു. അതിനെ മാങ്ങ രണ്ടാമതു 

പറഞ്ഞസാഖ്വ്യ പത്തില് പെരുക്കിയാല് രണ്ടായിരത്തി നാത്. 
പ്ല ഖല അതിനെഹാരകമാകുന്ന മുന്തൂറില് കിഴിച്ചാല് എട്ട്. അത് പകരം 

കിട്ടുന്ന നാരങ്ങ. 

അദ്ധ്യായം ൭. 

ഇനി പൊന് കണക്കുകഠം ചൊല്ലുന്നു. 

മാറവം പണത്തുക്കവയ മൊത്തു രണ്ടും 

പത്തായപൊന്നില് വിലപത്തുമെട്ടും 

തൃററഞ്ചുതൂക്കം പുനരൊമ്ഖതേകാല് 

മാറവള്ള പൊന്നിന് വിലചൊല്ലെടോ നീ. 1. 
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പത്തമാററില് പത്തൂപണത്തേക്കം പൊന്നിനു പതിനെട്ടു പണം 

വിലയാകമ്പോഠം ഒമ്പതു മാററില് തൃററഞ്മുപണത്തു,ക്കം പൊന്നിനു 

എത്ര പ്രണമെന്നു പറക. ഇനി അതിന്നു ചൊല്ലുന്നു. 

പണമിടകളതിനേറ മാററിലേററിട്ടപത്തില് 

പരിചിനൊടു കിഴിച്ചാല് വന്നതാം ചൊവ്വുതോഴീാ 

അതിനെ വിലയിലേററി പ്രത്തിനാലേകിഴിച്ചാല് 

വരുവതു പണമല്ലോ മാവിലോത്യിടുശേഷം. 2 

പറഞ്ഞ പണത്ത്രക്കവും മ0റ൮൦ തങ്ങളില് പെരുക്കി പത്തില് 

കിഴിച്ചാല് വരുനതിനു ലൊവ്വെന്നു പേര. അതിനെ അന്നന്നേത്തെ 

വിലയില് പെരുക്കി പത്തില് കിഴിച്ചാല് പണത്തിന്െറ സാപ്യയവരും. 

ശേഷം 90ല് പെരുക്കി പത്തില് കിഴിച്ചാല് മാവും വരും. ശേഷ 

മുണ്ടാകില് അരമാവുതുടങ്ങി കീഴ ചതുരണുവോളം ഉള്ളവററാലൊ 

ന്നിന്െറ സാബ്യയില് പെരുക്കി കിഴിച്ചാല് അതതു ചില്ലാനമായിട്ടു 

വരും. അരമാലവില് പെരുക്കിക്കിഴിച്ചാല് അരമാവായിട്ടും വരും. 

കാണിയിലാകില് കാണിയായിവരും. 

 ഒന്നിന്നിരിപതുമാവാമരമാവുകഠം നാലൃതെണ്പതാംകാണി 

തൃററവപതരക്കാണികംം മുന്തൂററിരുപതിനുപിന്നെ മുന്തിരിക. 4 

എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള സാഖ്യയകഠംകൊണ്ടു പെരുക്കിക്കൊള്ളൂ. കിഴി 

പ്യാന് പോരാഞ്ഞാലെല്ലാക്കണക്കിമലുമിങ്ങിനെ കണ്ടുകൊള്ളൂ.. ഇവിടെ 

മാററാകുന്ന ഒ൯പതേകാലും പണത്തക്കമാകുന്ന തൃററഞ്ും തങ്ങളില് 

പെരുക്കിയാല് ' തൊള്ളായിരത്തെറ്പത്തൊന്നേകാല്. അതിനെ 

പത്തില് കിഴിച്ചാല് തൊണ്ണ റേറ്റ്”. ശേഷം ഒന്നേകാല്. അതിനെ 

മാവാകുന്ന ഇരിപതില് പെരുക്കിയാല് ഇരിപത്തഞ്ചു”. അതിനെ 

പത്തില് കിഴിച്ചാല്: രണ്ടര. അതു മാവാകുന്നതു്. എന്നാല് തൊ 

റേറഴു മുഴവനും രണ്ടരമാവു” ചൊവുമുണ്ടു്. അതിനെ വലയാകുന്ന ി 

7 4 കീഴ് ക്കാല് ഒരു മേല് മുന്തിരികം എന്നു ഒന്നാമതായി 

കാണിച്ച പട്ടികയെ അനുസ്ൃരിക്കുന്നു 32൦ മേല്മുന്തിരിക (മൂന്തിരിക്) 
ല്ല 

ന്നെ , 
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നെട്ടകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് ആയിരത്തെദതൂററിനാല്പത്തെട്ടേകാല്. 
അതിനെ പത്തില് കിഴിച്ചാല് തആറെറ്റുപത്തിനാലു. അതു പണമാ 
കുന്നത്”. ശേഷം എട്ടേകാല്. അതിനെ മാവാക്കിയാല് തആററവപ 
ത്രഞ്ചു്. അതിനെ പത്തില് കിഴിച്ചാല് പതിനാറര. എന്നാല് തൂറെറ 
റ്പത്തിനാലുപണവും പതിനാറര മാവുമെന്നറിക. ഇനിയുമൊരു 

വ്വകാരം ചൊല്ലുന്നു. 

മാറവ൮൦ പണത്ത്ക്കവുമായ് പ്പെരുക്കീ- 
ട്ടേററിട്ടകന്നേ വിലകൊണ്ടു പിന്നേ 

തആററില് കിഴിച്ചാല്പണമാവതാറേ- 
- കാല്ക്കേകവിശം വില ശിഷ്കമെല്ലാം. 4, 

പിന്നെപ്പുറഞ്തെ മാറ൮൦ പണത്തതുക്കവും തങ്ങളില് പെരുക്കി 

അന്നന്നു വില്ല്യം വിലകൊണ്ടു പെരുക്കിവെച്ചാല് മുമ്പില്പറഞ്ഞ 

മാറ൮൦ പഞണത്ത്തക്കവും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് തആ൨കൊണ്ടു കിഴി 

പ്യാല് പണംവരും, ശേഷമുളള തിനെ ആറേകാലില് കിഴിച്ചാല് 
വിശവും വരും. ഇവിടെ പിന്നെ പറഞ്ഞമാറവ ഒമ്പതേകാലും പണ 

ത്തൃക്കം തൃററഞ്ചും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് തൊള്ളായിരത്തെഴ്റ്പ 

ത്തൊന്നേകാല്. അതിനെ വിലയാകുന്ന പതിനെട്ടുകൊണ്ടു പെരുക്കി 

യാല് പതിനേഴായിരത്തു നാതൃറെറണ്പത്തുരണ്ടേകാല്. അതിനെ 

മുന്പില് പറഞ്ഞ മാറ൨൦ പഞണത്ത്രക്കവുമാകുന്ന പത്തുകരം തങ്ങളില് 

പെരുക്കിയാല് ൬൫൮. അതുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് നൂറെറഴുപത്തുനാലു". 

അതു പണമാകന്നതു”. ശേഷം എണ്പത്തു രണ്ടേകാല്. അതിനെ 

ആറേകാലില് കിഴിച്ചാല് പതിമുന്നേകാല് വീശത്തിലകമുണ്ടെന്നറിക. 

പത്തിങ്കനെത്ര കാലുണ്ടിഹകറവതുമാ 

ററിന്നതോത്തത്രമാവി- 

ന്നദ്ധം പോകേണമോരോപണമിടയിലെടോ 

വെവ്വെദറേലൊവ്ൃതാവാ൯ 

എട്ടേമുക്കാലിരട്ടിച്ചതുവിലയതിലും 

കാല്കറഞ്ഞേറിവന്നാ- 

ലൊന്നേമുക്കാല്പണത്തില്കളെകയിടുകചൊ- 

വ്യൊന്നിനങ്ങദ്ധമാവു”. ടി 
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പത്തുമാറവതികവാന് എത്രകാലുണ്ടു പോരാത്തതെന്നറിഞ്ഞാല് 

അത്രയരമാവ്് വെവ്വേറെ എല്ലാപണത്തക്കത്തില്നിന്നു കളവു. 

എന്നാൽ ചൊധവ്വുണ്ടാം. പൊന്നിന്നു വില പതിനേഴിര വട്ടമാകുമ്പോഠം 

ഒരു ചൊവ്വിനു ഒന്നേമുക്കാല് പണമുണ്ടു. പതിനേഴ്രവട്ടത്തില് കുറ 

യുമ്പോഠം എത്രകാലുണ്ടു കുറഞ്ഞതെന്നറിഞ്ഞു അത്രയരമാവു” ഒന്നേ 

മുക്കാലിന്നു” കളയേണം. പതിനേഴിര വട്ടത്തിലേവമ്പോഠം എത്രകാലേവ 

മെന്നറിഞ്ഞു അത്രയരമാവു” ഒന്നേമുക്കാല് പണത്തില് ക്രുട്ടേണമെ 

ന്നാല് പണം വരും. ഇങ്ങിനെ പൊന്നിനു പണമറിവാന്. 

ഭാഗം ഒ 

ഇനി പണത്തിനു പൊന്നു ചൊല്ലുവാന് ചൊല്ലുന്നു. 

എണ്പത്തഞ്ച പഞണത്തി- 
൫] 

ന്നൊസ്പതു മാറവള്ള പൊന്നു വിപ്യ്യമ്പോഠം 

പണമിടയെത്രകൊട്ടക്കാം 

വില പതിനെട്ടെങ്കിലെന്നു ചൊല്കസഖേ. . 0 

ലൊവ്വിനു പതിനെട്ടപണം വിലയാകുമ്വോറം എണ്പത്തൊന്നു 

പണത്തിനു ഒമ്പതു മാറവള്ള പൊന്നാലെത്ര കൊട്ടക്കാമെന്നു പ്വറക. 

അതു വരുത്തുവാന്. 

പൊന്നുപണത്തിനു ചൊല്വാന് 

ചൊന്നപണം തൃററിലേററിവെച്ചിട്ട് 

അന്നേ വിലയിലത്ല് മാറേറ ററീ- 

ടുതിനാല് കിഴിക്ക മുന്നേതു'. 7 

പറഞ്ഞപണം ത്തററില് പെരുക്കിവെപ്പ അന്നുള്ള. വിലയും 
മാറവം തങ്ങളില് പെരുക്കിയതുകൊണ്ട കിഴിച്ചാല് പണഞത്ത്കക്കംവരും. 
ഇവിടെ പണമാകന്ന എണ്പത്തൊന്നും ൬൨൮൦ തങ്ങളില് പെരുക്കി 
യാല് എണ്പതിനായിരത്തൊര.൬ൂ൮. പിന്നെ വിലയാകുന്ന പതി 

നെട്ടം മാറ൮ ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് തൃററവപത്തുരണ്ട് . 

അതുകൊണ്ട് എണ്ണ്ണായിരത്തൊരുന്തൂറിനെ കിഴിച്ചാല് അമ്ഖതു'”. 
എന്നാല് ഒമ്പതു മാററള്ള പൊന്നാല് എണ്പത്തൊന്നു പണത്തിനു 
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അവ്വത്തുരണ്ടുപണത്തുതുക്കം കൊടുക്കാമെന്നറിക. ഇനിയുമൊരു പ്രകാരം 
ചൊല്ലന്നു. 

പത്തില് പെരുക്കിട്ട പണം തദാനീം 
കിഴിച്ചിടന്നേ വിലകൊണ്ടു ചൊവ്വ” 

അച്ചപൊവ്വപത്തില് പരിചിൽ പെരുക്കി. 

ക്കിഴിക്ക മാററാലതു തൂക്കമല്ലോ. 8 

പറഞ്ഞു പഞത്തിനെ പത്തില് പെരുക്കി വിലകൊണ്ടു കിഴി 
ച്പാല് ചൊവ്വുവരും. അതിനെ പത്തില് പെരുക്കി മാററില് കിഴി 
ച്വാല് പഞണത്ത്തുക്കം വരും. ഇവിടെ പണമാകുന്ന എണ്പത്തൊന്നി 

നെ പത്തില് പെരുക്കിയാല് എണ്ണൂററിരുപത്ര്. അതിനെ വിലയാ 
കന്ന പതിനെട്ടുകൊണ്ടു ക്ഴിച്ചാല് നാല്പത്തഞ്ു”. അതു” ചൊവ്വ”. 

അതിനെ പത്തില് പെരുക്കിയാല് നാന്തററമ്പതു. അതിനെ മാററാ 

കുന്ന ഒമ്പതില് കിഴിച്ചാല് അവ്വതു”. അതു പണത്തൂക്കം. പണ 

ത്തിനു പൊന്നു ചൊല്വാന് ങ്ങിനെ. 

ഇനി രണ്ടുവക മാററായുള്ള പൊന്നു” തങ്ങളില്ക്രട്ടിയുരുക്കിയാ 

ലുള്ള മാറററിവാന് ചൊല്ലുന്നു. 

മാറെറാമ്പതുണ്ടായതി ലാവതുമക്കം 

മാറേഡിപോരുന്നതു രണ്ടുതുക്കം 

ക്രട്ടിട്ടരുക്കുന്നളവെത്രമാറെറ- 

! ന്നെന്നോടു ചൊല്ലീടക ധന്പശരീലേ ! റ) 

ഒ്പതു മാററില് ആവപണത്തക്കം പൊന്നും ഏഴുമാററില് രണ്ടു 

ണത്തക്കം പൊന്നുംക്രട്ടിയുരുക്കിയാലെത്രമാറവണ്ടാകുമെന്നുചൊല്ലുക. 

കിീ൦മാററിന് തുക്കമേററിട്ടഴകിന്ദൊടവിടെ 

ച്ചൊന്നമാററന്തരത്തില് 

പിന്നെ ത്തക്കങ്ങറംക്രട്ടിക്ക് ിപുനരതുവാ- 

ങ്ങിട്ടുമേല് മാററിതിന്ന് 

ക്ൂട്ടീട്ടുണ്ടായമാററായ്്കരുമതു പു നരിപ്പ്യോലെ 

മേല്മാററിനുണ്ടാം 

തുക്കംകൊണ്ടും വരും ഫലമതിനു ും 

സഖേ ക്രട്ടുകെന്നേ വിശേഷം. 1) 
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ഏറിയമാററില്നിന്നു കീഴ്മാറേറക്കളഞ്ഞദശഷംകൊണ്ടു്” മേരു 

മാററിന്െറ പണത്തര ദത്തൈ പെരുക്കി രണ്ടിനോയ്യാപന്ത്ത്ക്കങ്ങാം 

തങ്ങളില് ക്രടിയതുകൊണ്ടുകിഴിച്ചാല് വന്നഫലം മേല്മാററിന്നു കള 

ഞ്ഞശേഷം ക്രട്ടിയുരുക്കിയാലുള്ള മാററാകുന്നതു”. പിന്നെ ഈവണ്ണം 

തന്നെ മാററന്തരംകൊണ്ടു കീഴ്ുമാററിന്െറ പഞണത്ുതുക്കത്തെ പെരുക്കി 

പഞത്തുക്കങ്ങറം തങ്ങളില് ക്രടിയതുകൊണ്ടു കിഴിച്ച ഫലാ കീഴ 

മാററില് ക്രട്ിയാലും ക്രടിയുരുക്കിയ മഠറ വരും. ഇവിടെ മേല്മാററാ 

കുന്ന ഒമ്പതില് നിന്ന് കീഴ്മാററാകുന്ന ഏഴിനെ വാങ്ങിയാല് ശേഷം 

രണ്ട്. അതുകൊണ്ടു കീഴമാററില് പഞണ്ത്തുക്കമാകുന്ന രണ്ടിനെപെരു 

ക്കിയാല് നാലു”. അതിനെ പഞണത്തകക്കങ്ങളാകുന്ന തതവം രണ്ടും തങ്ങ 

ളില് ക്രട്ടിയതു എട്ടുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് അര. അതിനെ മേല്മാററാ 

കുന്ന ഒമ്പതില് കളഞ്ഞറല് ശേഷം എട്ടര. അതു ക്രടിയുരുക്കിയ 

മാറെറനനറിക. പിന്നെ മാററന്തരമാകന്ന രണ്ടുകൊണ്ടു മേല്മാററിരു 

പഞത്തുക്കം- ആറിനെ പെരുക്കിയാല് പന്ത്രണ്ടു്. അതിനെ പണ 

തത്ൃക്കങ്ങറം രട്ടിയ എട്ടുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് ഒന്നര. അതിനെ കീഴ്” 

മാററാകന്ന ഏഴില് ശ്രടിയാല് എടര. അതുക്രടിയുരുക്കിയ മാററാക 

ന്നതു”. ഇങ്ങിനേയും വരുത്താം. 

നാല്പത്തഞ്ചഞ്ച്വ, മാററില് പണമിടപതിനഞ്ചെട്ട 

മാററുള്ള പൊന്നാൽ 

മുപ്പുത്തഞ്ചേദിമാറവള്ള തിലുടനാ,പത്തഞ്ച, 

മാറവള്ള തിന്നാല് 

ഇപ്പൊന്നൊന്നായുരയ്മുംന്നഒവിതിനിയലം 

മാറ൨ ചൊല്ലീടിദാനി. 

മിപ്പ്യോലേ വെള്ളി ൂ ട്ട പണമീടപതി._ 

നേഴ്ടങ്കിലുണ്ടായമാററം. [ 

അഞ്ച മാറവള്ള പൊന്നാല് നാല്പത്തഞ്ച, പണത്തുക്കം, ള്എട്ടുമാ 
റവള്ള പൊന്നാല് പതിനഞ്ചയ പണത്തൂക്കം, ഏഴുമാററായതു” മുപ്പ 
ത്തഞ്ച് പണത്ത്ുക്കം, പത്തുമാററായതു അറപത്തഞ്ച, പണത്തുക്കം: 
ഇവ നാലുവകയും ക്രട്ിയുരുക്കിയാല് നത മാവാന്നം ഇതില് പതി 
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നേഴ്പണത്ത്രക്കം വെളളിക്രടെക്രടിയാല് ന്േതര്്ടേമേന്ും പറക. ഇനി 
അതു വരുത്തുവാന്, 

പണമിടകളതെല്ലാം വെവ്വെറേ മാററിലേററീ- 
ടുവയൊരുവകയായിക്കുട്ടിവെച്ചീടപിന്നെ 
പണമിടകളൊരുമിച്ചസ്സംഖ പ്യയാലിന്തതാം മാ- 
ററിതിരജതമി$ദ്ം ( തൂക്കവും തസ ഡ്യു. 1] 

വെവ്വേറെ തന്െറതനെറ മാറവം പഞത്തതക്കവും തങ്ങളില് 

പെരുക്കി എല്ലാവകയും തങ്ങളില് കൂട്ട. പിന്നെ പണത്തുക്കങ്ങം 

എല്ലാവകയും ഒന്നായിക്കട്ടു. അതുകൊണ്ടു മുന്നേതിനെ കിഴിച്ചാല് 

വരുന്ന ഫലം ക്രട്ടിയുരുക്കിയ മാററിന്െറ സാഖബ്ധ്യയാകുന്നതു്. വെള്ളി 

ക്രട്ടിയുരുക്കുകില് അതിന്െറ പഞണത്തുക്കംക്രടെ പൊന്നിന്െറ പണ 

തൃതക്കങ്ങറം ക്രടിയതില്ക്രടിക്കിഴിപ്പുകൊട്ള. ഇവിടെ മാററഞ്ചും 

പണത്ത്കക്കം നാലൃത്തഞ്മും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ഇരുന്തററിരുപ 

ത്തഞ്ച്. പിന്നെ മാറെറട്ടും പണത്തു.ക്കം പതിനഞ്ചും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയാല് തആൃററിരിപതു”. മാറേറഴ്ം പണത്തത്ക്കം മുപ്പത്തഞ്ചും തങ്ങ 

ളില് പെരുക്കിയാല് ഇരുന്തററിനാല്ത്തഞു”. പത്തുമാറവം പണ 

ത്തൃക്കം അവപത്തഞ്മും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് അവത്തററമ്പതു്. 

ഇവ നാലുവകയും തങ്ങളില് ക്രടിയാല് ആയിരത്തിരുന്തററി നാല്പതു”. 

പിന്നെ പണത്ക്കങ്ങളാകുന്ന നാല്ലത്ത ഞും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചം 

അവപത്തഞ്ചം തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് തൃററവപതുു്,. അതുകൊണ്ടു 

നടേത്തെ തആആയിരത്തിരുതതററി നാല്ൃതിനെ കിഴിച്ചാല് ഫലം ഏഴേ 

മുക്കാല്. അതുക്രടിയുണ്ടാക്കിയ മാററാകുന്നതു”. പിന്നെ വെള്ളിയുടെ 

പഞണത്തകക്കമാകുന്ന പതിനേഴിനെ പൊന്നിന്െറ പണത്്കക്കങ്ങറം 

ക്രട്ടിയ തൃൂററവപതില് ക്രടെക്രട്ടിയാല് തആുറെറഴിപർത്തേഴ്. അതുകൊണ്ട 

നടേത്തെ ആയിരത്തിരുതൂററി നാല്ൃതിനെ കിഴിച്ചാല് ഫലം ഏദേയര 

ക്കാണിയില് പുറമുണ്ടെന്നറിക. അതു വെളളിക്രടെക്രട്ടിയമാററാകുന്നതു. 

തുക്കം മാറെറാമ്പതുണ്ടായതിനിഹ പതിന 

ഞ്ചൊമ്പതുണ്ടഞ്ച മാററില് 

തുക്കം മാററാവപോരുന്നതിനിഹ 

പഞണത്ത്ക്ക മീരാറതെല്ലാം 
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കൂട്ടീട്ടതിക്കിഴിച്ചോരളവതിനു 

പണത്തകക്കമെണ്ണ്രാമംതിന്െറ 

മാറവാ മാററഞ്ച മുന്വേപറകിലതിന്്റെട്റിം 

തൂക്കവും ചൊല്ലെടോമേ. 19 

ഒസ്വതുമാററില് പതിനഞ്ച, പണത്തുക്കം പൊന്നും അഞ്ച മാ 

ററില് ഒമ്ചതു പണത്ത്കക്കവും തആവുമാററില് പന്ത്രണ്ടു പണത്തുക്കവും 

മരടിയുതിക്കഴിച്ചാറെ മുപ്പത്തുരണ്ടു പണത്തക്കമുണ്ടു. അതിന്െറ 

മാറെറത്ര എന്നു പറക. മാറററിഞ്ഞതെങ്കില് അതിന്െറ പണത്തക 

ക്കവും പറക. ഇതിനെ വരുത്തുവാന് ചൊല്ലുന്നു. 

വെവ്വേറേതന്െറമാറവം പണമിടകളുമായേററിയസ്സംഖ്യൃയ്രട്ടീ 

ടടപ്പോഴ, തിക്കിഴിച്ചീടിന പണമിടകൊണ്ടിന്തതാമ്മാററതിന്െറ 

ഇപ്പ്യോലേതന്നെമാറവം പണമിടകളുമായ്കുമ്മിലേററീട്ടക്രട്ടീ- 

ടടപ്പോഴുണ്ടായമാററില് കിഴിചരു മവ്ടെത്തുക്കവും നിക്കഹിനം. 11 

തനെറതനെറ മാറ൨൦ം പണത്ത്രകക്കവും തങ്ങളില് വെവ്വേറെ പെ 

രുക്കി എല്ലാവകയും ക്രൂട്ടിവെച്പചു ഉനതിക്കിഴിച്ചാറെ ഉണ്ടായ പണ 

ത്തക്കംകൊണ്ടു്” കീഴില് വന്ന രൂതിക്ക്ഴിപ്പുണ്ടായമാററകന്നതു” പി 

ന്നെയിവണ്ണംതന്നെ വെവ്വേറെ പെരുക്കി ശ്രടിയതിനെ ഉഈതിക്കിഴിച്ചു 

ണ്ടായ മാററില് കിഴിച്ചാല് പണത്ത്രകക്കവും വരും. ഇവിടെ മാറെറാ 

വ്പതും പണത്ത്ക്കം പതിനഞ്ചും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ന൬ആററിമുപ്പ 

ത്തഞ്ച്. മാററഞ്ച ൦ പഞണത്തക്കം ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

നാല്ത്തഞ്ചയ . മാററാവഠം പണമിീട പന്ത്രണ്ടും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

എഴുപത്തുരണ്ടട് . ഇവ മുന്നുവകയും തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് ഇരുത്തററവ്ഖ 
ത്തൃരണ്ടു'. അതിനെ ഉതിക്കിഴിച്ചുണ്ടായ പണത്ത്കുക്കമാകന്നു മുപ്പത്തു 

രണ്ടുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് ഏഴേമുക്കാലേയരക്കാല് അതുതിക്കഴിച്ചുണ്ടായ 

മാററാകുന്നതുക്. ഈവണ്ണംതന്നെ മാറ൮൦ പഞണത്ത്ക്കവും വെവ്വേറെ 

പെരുക്കിക്രുട്ടിയ ഇരുതൂററ:വത്തുരണ്ടിനെ ഉയതിക്കഴിച്ച മാററാകുന്ന 

ഏഴേമുക്കാലേരക്കാലില് കിഴിച്ചില് മുപ്പത്തരണ്ടു'. അതു പണത്ത്ക്കം. 

പൊന്നാവമാററില് പതിനാവരുക്കം 
ഈതിക്കഴിച്ചിട്ടതിനെട്ടുമാററ്* 

റു 



00) കണക്കുസാരം 

വന്നാല് സഖേ ചൊല്ലുക രൂക്കവുംനീ 

രൂക്കങ്ങളു ണ്ടാകിലതിനെറ മാറവ. 10 

ആവമാററില് പതിനാവ പണത്തതക്കം പൊന്ന്ൃതിക്കിഴിച്ചിട്ടെടട 
മാറവണ്ടായി. എന്നാല് പണത്ത്കക്കമെത്ര എന്നു പറക. പണ 
തൃതകക്കമറിഞ്ഞാലതിനേറെ മാറെറത്ര എന്നും പറക. അതിനു ചൊ 
ല്ുന്നു. 

മാററന്തരം കൊണ്ടു കിഴിക്കശോധി- 
പുണ്ടായമാററങ്ങതു കൊണ്ടുപിന്നെ 

തൂക്കം കിഴിച്ചിട്ടതു മുന്പുലൊല്ലം 
രൂക്കത്തിനാല് വാങ്ങുക രൂ ഭമമണ്ടാം. 10 

തൃക്കങ്ങളേവം പുനരന്തരിച്ചാല് 

ശോധിച്ചതൂുക്കത്തെ ഹരിച്ചുകൊണ്ടു 

മുമ്പുളള മാറെറക്കിഴിതല് ഫലംമു- 

ന്മാറേറാടുക്രടീട്ടകില് മാറ൨വ൨ന്തൃ. 17 

ഉഈതിക്കഴിച്ചാറേയും മു൯ന്പേയുമുളള മാറെറ, രണ്ടിനേറയുമന്തരം 

കൊണ്ടൂതിക്കഴിച്ചുണ്ടായമാററിനെക്കിഴിപ്പു. എന്നാലുണ്ടായ ഫലം 

കൊണ്ടുതിക്കഴിക്കും മുമ്വെയുള്ള പണത്ത്കക്കത്തേയും കിഴിപ്പ. ആ 

ഫലം അപ്പുണത്തക്കത്തിന്നുതന്നെ കളഞ്ഞാല് വരുന്നസാഖ്വയ ഈതി 

ക്കഴിച്ച പണമിടയാകുന്നു. പിന്നെ ഈതിക്കഴിച്ചാറേയും മു൯ന്പേവേയു 

മുളള പണത്തക്കങ്ങളടെ അന്തരംകൊണ്ടു ഉഈത് ക്കഴിച്ചുണ്ടായ പണ 

ത്തക്കത്തെ കിഴിപ്പു. പിന്നെ ആ ഫലംകൊണ്ടു ഈതിക്കഴിഥരംമുമ്വേ 

യുള്ള മാററിനെ കിഴിപ്പു. ആഫഥലം ഈതിക്കഴിക്കു' മുമ്വേയലള മാററ് ല് 

തന്നെ ക്രട്ട. എന്നാലുതിക്കഴിച്ചാലളള. മാറവവരും. ഇമ്മാററാകുന്ന 

എട്ടും ആവും തങ്ങളിലുള്ള അന്തരം രണ്ടു. അതുകൊണ്ടുതിക്കഴിച്ചു 

ണ്ടായ മാററാകുന്ന എടിനെ കിഴിച്ചാല് നാലു. അതുകൊണ്ടൂതിക്ക 

ഴിക്കും മുമ്പേയുള്ള തുക്കം പതിനാറിനെക്ക്ഴിച്ചാല് നാലു”. അതിനെ 

പണത്തകക്കമാകന്ന പതിനാറില്നിന്നു കളഞ്ഞാല് പന്ത്രണ്ടു്. അതു" 

ഉയതിക്കഴിച്ചുള്ള രൂക്കമാകുന്നതു”. പിന്നെ മാറററിവാന് ഈതിക്കഴി 

ച്യാറേയും മുമ്പേയുള്ള തുക്കങ്ങളാകുന്ന പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും തങ്ങി 
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ലുള്ള അന്തരം നാലു്. അതുകൊണ്ടുതിക്കഴിച്ച തുക്കമാകുന്ന പന്ത്ര 

ണ്ടിനെ കിഴിച്ചാല് മുന്ന്. അതുകൊണ്ടു തിക്കഴിക്കുംമുമ്വേയുള്ള മാററാ 

റിനെകിഴിച്ചല് രണ്ട്. അതു ഉനതിക്കിഴിക്കുംമുമ്വേയുള്ള മാററാകു 

ന്നതു”. ആറില് ക്രട്ടിയാല് എട്ട്. അതു് ഉനതിക്കഴിച്ചുണ്ടായ 

മാററാകുന്നതു്. 

മാറേറഴ്ചള്ള തിലൊട്ടും 
മ പത്തുളള തിലൊട്ടുമിട്ടുരുക്കിട്ു 

ഒമ്പതുമാറവണ്ടായാ- 

ലെത്രപണത്തതകക്കമുണ്ടതോരോന്നു. [[ം 

എട്ടുമാറവളള പൊന്നാലൊട്ടും മാറ൨ പത്തായവ ഒട്ടും ക്രട്ടിയുരു 

ക്കിയാറെ ഒമ്പതുമാറവുകണ്ടു. അപ്പോഴതു രണ്ടിനേറയുംപണത്തുക്ക 

മെത്ര എന്നു പറക. അതിനു ചൊല്ലുന്നു. 

അപ്പോഴുണ്ടായ മാററിന്നവകറയനടെ 

ച്ചൊന്നമാറെറക്കളഞ്ഞാരു 

ശേഷിക്കം സാംഖ്യയമേല് മാററിനു പണമിടയാം 

പിന്നെ മേല്മാററില് നന്നും 

അപ്പ്യോലേ വന്നമാറെറക്കള കിലവിടെയു- 

ണ്ടായതാം രതൂക്കമാക്കി- 

ക്കീഴമാററിനേറതെന്നുമിതഥംപലവക 

പറയാം രണ്ടുമിഷ്ടത്തിലേററി. 1 

ക്രടിയുരുക്കിയുണ്ടാക്കിയ മാററില്നിന്നു” നടെപറഞ്ഞ കീഴുമാ 

ററിനെവാങ്ങിയാല് ശേഷിച്ചസംഖ മേല്മാററായുള്ള പൊന്നിന്െറ 

പണത്തക്കമാ്ത്രും. പിന്നെ നടേപറഞ്ഞ മേല്മാററില്നിന്നു ക്രട്ടി 

യുരുക്കിയുണ്ടായ മാററ് വാങ്ങിയാല് ശേഷിച്ചതു കീഴുമാററായ പൊ 

ന്നിന്െറ പഞണത്ത്കുക്കമായ്ക്രും. പിന്നെ ഇപ്പുണത്തക്കങ്ങഥം രണ്ടു 

വകയും ഇഷ്ടമാകുന്ന സാബ്ധ്യകളെക്കൊണ്ടു പെരുക്കിക്കൊണ്ടാല് പല 

വകയായി പറയാമെന്നറിക. ഇവിടെ ക്രട്ടിയുരുക്കിയുണ്ടായ മാററാ 

കുന്ന ഒമ്പതില്നിന്നു കീഴ”മാററാകുന്ന ഏഴിനെ വാങ്ങിയാല് രണ്ടു. 

അതു മേല്മാററാകുന്ന പൊന്നിന്െറ പണത്ത്തുക്കം. പിന്നെ മേല് 
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മാററാകുന്ന പത്തില്നിന്നു” ക്രട്ടിയരുക്കിയുണ്ടായ മാററ: ഒമ്പതിനെ 
കളഞ്ഞാല് ശേഷം ഒന്നു്. അതു കീഴ്മാററായ പൊന്നിന്െറ പണ 
തക്കം. എന്നാല് കിഴ്മാററാകുന്ന ഏഴിന്െറ പണത്തക്കം ഒന്നു. 
മേല്മാററാകുന്ന പത്തിന്െറ പണത്ത്കക്കം രണ്ടു്. ഇപ്പുണത്തുക്കങ്ങറം 
രണ്ടുക്രട്ടത്തേയും ഇഷ്ടമാകുന്ന മുന്നുകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് കീഴുമാററി 
ന്െറ പഞത്ത്തക്കം മൂന്ന്, മേല്മാററിന്െറ പണത്തൃക്കം തവ്. 
പിന്നേയുമിഷ്ടമാകുന്ന പത്തുകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് കീഴ്മാററിന്െഠ 
പണത്തുക്കം പത്ത്, മേല്മാററിനെറ പഞണത്ത്രക്കം ഇരിപത്ു”. ഈവ 

ണ്ണം വല്പതുമൊരു സാബ്യ്യകൊണ്ടു പെരുക്കി പലവകയും പറഞ്ഞു 

കൊറാംക. 

മാറെറട്ടുള്ള തിലമ്പതു 

പണമിടെയും പത്തുമാററിലെട്ടുമുടന് 

ക്രട്ടിയമാറെറട്ടാമ്പോഠം 

രൂക്കവുമറിയാത മാറവുമുരചെയ്ക. 20 

മാറെറത്രയെന്നറിയാതെ അമ്പതു പണത്തക്കം പൊന്നും പത്തു 

മാറവള്ള പൊന്നൊട്ടും ക്രട്ടിയുരുക്കിയാറെ എട്ടുമാറവണ്ടായി. എന്നാല് 

അറിയാതമാറ൨വ൦ം പണത്തുതകക്കവും എത്രയെന്നു പറക. അതിന്നു. 

ചൊല്ലുന്നു. 

ക്രട്ടീട്ടുണ്ടായമാററില് പണമിടകറംനടേ 

കൂട്ടുവാന് ചൊന്നതെല്ലാ 

മേറ൮ൃ ക്രട്ടന്നമാററില് കിഴിപുനരതിനെ 

ത്തക്കമുണ്ടാമതിന്ന് 

ക്രടീടുടം മാററിനുണ്ടാക്കിയ പണമിടയാല് 

കണ്ടമാറേറററിമു൯പേ 

ക്രട്ടം രുക്കത്തിലെന്നാലവിടെവരുമെടോ 

മാറവമറേറതിനുംകേറം. 1 

ക്രടിയുരുക്കിയുണ്ടാക്കിയ മാറ൮കൊണ്ടു മാറററിയാതെ ക്രട്ടിയ 

പൊന്നിനെറ പണത്ത്കക്കത്തെ പെരുക്കി പണത്തുക്കമറിയാത്തെക്രട്ടിയ 

പൊന്നിനന്െറ മാററില് കിഴിച്ചാല് പഞണത്തക്കമറിയാതെ ക്രട്ടിയ 
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പൊന്നിനെറ പണത്തക്കമുണ്ടാം. പിന്നെ പണതൃത്കക്കമറിയാതെ 

ക്രടിയപൊന്നിന്നു വരുത്തിയ ഇപ്പുണത്ത്കക്കംകൊണ്ടു ക്രടിയുരുക്ക]യു 

ണ്ടായ മാററിനെ പെരു൧ട) മുന്പെ മാറററിയാതെ ക്രൂട്ടിയ പൊ 

ന്നിനെറ പണത്തതകക്കംകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് മാറററിയാതെമൂട്ടിയ പൊ 

നിന്െറ മാറവവരും. ഇവിടെ മ്രട്ിയുണ്ടായ പൊന്നിനെറ മാററാ 

കന്ന എട്ടുകൊണ്ടു മാറററിയാതെ ക്രട്ടിയതിന്െറ പണതുത്കക്കമാകുന്ന 

അമ്ഖതിനെ പെരുക്കിയാല് 400. അതിനെ പഞണത്തൃക്കമറിയാതെ 

ക്രട്ടിയ മാററാകനാ പതുതു* കാണ്ടു കിഴിച്ചാല് നാല്പതു”. അതു പത്തു 

മാററില് ക്രൂടിയ പൊന്നിന്െറ പണത്ത്കക്കമാകുന്നതു”. പിന്നെ ഇ(൭ 

ടിയമാറവ് പത്തിന്െറ പണമിടയാകുന്ന നാല്പതുകൊണ്ടുക്രട്ടിയുണ്ടാ 

ക്കിയ മാറെറടിനെ പെരുക്കിയാല് മുന്തൃൂററിതപതു”. അത് നെ മാറററി 

യാതെ ക്രട്ടിയ പൊന്നിനെറ പണത്ത്ക്കമാകുന്ന അമ്പതുകൊണ്ടു കിഴി 

ച്ചാല് ആറെ എട്ടമാവു”. അതു മാറററിയാതെ ക്രട്ടിയ പൊന്നിന്െറ 

മററാകുന്നതു. 

മാറെറട്ടുള്ള തിലഞ്ചുതുക്കമെറഴ്പ- 

ത്തഞ്ചാവ മാറ൮ളള പൊന് 

മാററങ്ങൊമ്പതിലൊട്ടുശ്രട്ടിയൊരുമി- 

പൃണ്ടായ മാറേറഴിഹ. 

എന്നാല് ചൊല്ലുക തുക്കമൊട്ടു 

മറിയാതേകണ്ടു ക്രട്ടിട്ടമ- 

പൊന്നിന് രൂക്കമെടോ ഭവാന് ഗണിതവി- 

ദ്യായാം സമത്ഥോസിചേല്. കി 

ഏഴുമാററില് അഞ്ചുപണത്തുക്കം പൊന്നും ആവമാററില് എഴു 
പത്തഞ്ചു പണത്തകക്കം പൊന്നും ഒമ്പതുമാററിലൊട്ടും ക്രട്ടിയുരുക്കിയാറെ 
ഏദുമാറവണ്ടായി. എന്നാല് പണത്ത്ുക്കമറിയാതെ ക്രട്ടിയ പൊ 
ന്നിന്െറ പണത്ത്ക്കമെത്രയെന്നു പറക. അതിന്നു ചൊല്ലുന്നു. 

ക്രൂട്ടിത്തക്കങ്ങളെല്ലാ മൊരുമയിലുരുക്കി 
ക്ണ്ടെമാററാല് പെരുക്ര 

വെവ്വേറേതനെറമാറവം പണമി-- 

ടകളൂമേററീട്ടും ലര്ത്തന്രിപ്പു. 
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തുക്കം കാണാതമാറേറാടൊരുമയില് 

ഉരുക്കിക്ക ണ്ടമാററന്തരിച്ചി- 

ടിന്നാലുണ്ടായത വാ പണമിടകളെടോ 

മു൯പുകാണായതിന്നു. 939 

പണത്ത്കക്കങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളില് ക്രട്ടിയതുകൊണ്ടു കരട്ടിയുരുക്കിയ 

മാററിനെ പെരു. പിന്നെ തന്െറ തനെറ മാറവം പണത്ത്ക്കങ്ങളും 

തങ്ങളില് പെരുക്കി! എല്ലാവകയും കരട്ടി, നടേത്തെ പെരുക്കവും ഇതും 

തങ്ങളില് അന്തരിച്ച ശേഷത്തെ ക്രട്ടിയുരുക്കിയാറെ ഉണ്ടായ മാറവ൮ം 

പണത്ത്കക്കമറിയാതപൊന്നിനെറ മാറവം തങ്ങളിലുള്ളന്തരംകൊണ്ടു 

കിഴിച്ചാലുണ്ടായതു” പണത്തൃക്കമറിയാതെ ശ്രൂട്ടിയ പൊന്നിന്െറ 

പണത്തകക്കമാകുന്നതു”. ഇവിടെ പണത്തുക്കങ്ങളാകുന്ന അഞ്മും എഴു 

പത്തഞ്ചുംതങ്ങളില് മ്രട്ടിയാല് എണ്പതു”. അതിനെ ക്രട്ടിയുരുക്കി 

യുണ്ടായ മാററാകുന്ന ഏഴുകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് അഞ്ഞു,ററവുപതു്. 

പിന്നെ മാറെറട്ടം പണത്തുക്കം അഞ്ചും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

നാല്പതു”. മാററാവം പണത്ത്രക്കം എഴുപത്തഞും തങ്ങളില് പെരുക്കി 

യാല് നാത്തററമ്പതു”. നാല്പതും നാതൂററവ്ഖതും തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് 

നാന്തൂററിത്തൊണ്ണ്ൂവ്. അതും നടേത്തെ അഞ്ഞൂററവപതും തങ്ങളി 

ലന്തരിച്ചാല് എറഴ്പതു”. അതിനെ യരൂട്ടിയുരുക്കിയുണ്ടായമാറേറ്റും 

പണത്ത്ക്കമറിയാത പൊന്നിന്െറ മാറെറാമ്പതും തങ്ങളിലുള്ളന്തര 

മാകന്രണ്ടുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് മുപ്പത്തഞ്ചു". അതു പണത്ത്തുക്കമറി 

യാതെ ക്രടിയ പൊന്നിന്െറ പണത്ത്ക്കമാകുന്നതു. 

മാററാവണ്ടായപൊന്നി൯ പണമിടഎഴ്പത്തഞു 

മാറെറട്ടുപോരും 

പൊന്നിന് തൂക്കങ്ങളഞ്ചാം പണമിടകളെടോ 

മുപ്പതും പിന്നെയഞ്ഞും. 

മാറെറാത്തിട്ടല്ലക്രട്ടീപുനരവയൊരുമിച്ചിടുമാ- 

റോഴു്കണ്ടാല് 

മാറെറാത്തീടാതപൊന്നിന്നികിനൊടു സഖേ- 

ചൊല്ലുമാറെറത്രയെന്നാല്, 4 
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ത്ൃവമാററില് എദഴിപത്തഞു പഞണത്ത്കക്കം പൊന്നും എട്ടുമാ 

ററില് അഞ്ചുപണത്ത്കക്കവും മാറററിയാതെ മുപ്പത്തഞ്ചു പണത്തുക്കവും 

ക്രട്ടിയുരുക്കിയാറെ ഏഴുമാറവണ്ടായി. എന്നാല് മാറററിയാതെ ക്രിയ 

പൊന്നിനെറ മാറെറത്രയെന്നു പറക. ഇതു ചൊല്ലുന്നു. 

മാറെറല്ലാം വെപ്വെറേതാന് പണമിടകളിലേ- 

ററീട്ടതൊന്നാക്കിവെപ്പ്ു 

ക്രട്ടിട്ടുണ്ടായമാററാല് പ്ണമിടയൊരുമി- 

പുള്ള തും പിന്നെയേറ൮. 

രണ്ടുംവെച്ചുന്തരിച്ചാല് പുനരതിനുനടേ- .. 

തത്രകാണാതമാററാം 

പൊന്നിന് രുക്കത്തിലിന്താ ലവിടെവരുമെടോ 

മാറ കാണാതതെല്ലാം. 1) 

തനന്റെറ തന്െറ മാററില് തന്െറ തന്െറ പണത്തുക്കങ്ങറം 

പെരുക്കി എല്പാവകയുംക്രട്ടിവെവ്പൂ. പിന്നെ ക്രട്ടിയുരുക്കിയാറെ 

ഉണ്ടായ മാറ൮ കൊണ്ടു പണത്തൃക്കങ്ങളെല്പഠം ക്രട്രിയതുകൊണ്ടു പെരു 

൫൭. അതും നടയത്തേതും തങ്ങളിലന്തരിച്ചശേഷത്തെ നടെ മാറററി 

യാതെക്രടിയ പൊ നിന്െറ പണത്തക്കാകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് വന്നതു 

മാറററിയാതെ ക്രട്ടിയ പൊന്നിന്െറ മാററാകുന്നതു. ഇവിടെ എ൭ 

പത്തഞ്ചും ത്ആവ൮ം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് നാത്തററവ്പതു”. എട്ടും 

അഞ്ചും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് നാല്പതു”. അവരണ്ടും തങ്ങളില് 

ര്രട്ടിയാല് നാന്തററിത്തെൊ്ണ് വ്. പിന്നെ പണത്തതക്കങ്ങളാകന്ന എഴു 

പത്തഞ്ചും അഞ്ചും മപ്പത്തഞ്ചും തങ്ങളില് ക്രൂടിയാല് തറെറാരുപ 

ത്തഞ്ച്. അതിനെ ക്രട്ടിയുരുക്കിയുണ്ടായ മാററാകുന്ന ഏഴില് കിഴി ി 

പെരുക്കിയാല് എഗ്്ൂററഞ്ച്. അതും നടേത്തെ നാന്തൂററിത്തൊണ്ണ വാ 
തങ്ങളിലന്തരിച്ചാല് ശേഷം മുന്തൂറെറാരുപത്തഞ്ച്”. അതിനെ മാററ 
റിയാതെ ക്രട്ടിയ പൊന്നിന്െറ പണത്തക്കമാകുന്ന മുപ്പത്തഞ്ചില് 
കിഴി ച്ചാല് ഒമ്പതു”. അതു മാറററിയാതെ ക്രടിയ പൊന്നിനെറ മാററാ 

കുന്നത്ത്. 

അമ്പത്തഞു പഞണത്തുക്കം 

പത്തുമാറവള്ള പൊന്ന് ന്നെ 
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എട്ടുമാററാക്കുവ “സ്്റി- 

മാററാല് ക്രട്ടെതെത്രയാം ? 6 

പത്തുമാററിലമ്പത്തഞുപണത്ത്ക്കം പൊന്നിനെ എട്ടു മാററാക്കു 
വാ൯ ഏഴുമാററായപൊന്നാലെത്ര പണഞത്ത്കക്കം വേണമെന്നു പറക, 
അതിന്നു ചൊല്ലുന്നു. 

തൂക്കംതാന് മാററിലേററീിടുക തദനുവരേണ്ടു- 

ന്നമാററാലതിനന്േറ 

തുക്കം വേറേ പെരുക്കീടവയുടനഴികേ? 

ടന്തരിച്ചങ്ങവെച്ചാല് 

അക്രട്ടും മാറവമിപ്പിച്ചതുമുടനഴകോ 
ടന്തരിച്ചന്തരത്താല് 

മുന്പേ വെക്കുന്ന സംഖ്വാ0ഠ പരിചിനൊടു 

കിഴിച്ചീടിനാല് രൂക്കമുണ്ടാം. 7 

തന്െറ മാററില് തന്െറ പണത്ത്കക്കത്തെ പെരുക്കിവെപ്പ. 

പിന്നെ അതിന്െറ പണത്തുക്കവും വരേണ്ടുന്ന മാറ൮ം തങ്ങളില് പെ 

രുക്കി അതും നടേത്തേ തും തങ്ങളില് അന്തരിപ്പു. ശേഷത്തെ കൂട്ടുന്ന 

മാറ൮൦ം വരേണ്ടുന്നമാറവ൦ തങ്ങളിലുള്ള അന്തരംകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് 

ക്രട്ടേണ്ടുന്ന പൊന്നിന്െറ പണ്ണ്ത്തത്കക്കം വരും. ഇവിടെ മാറവപത്തുതം 
പണതുത്കക്കം. അമ്ഖത്തഞ്ചും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് അഞ്ഞുററമ്പതു. 

പിന്നെ വരേണ്ടുന്ന മാററാകുന്ന എട്ടും നടേത്തെ പണത്ുതകക്കം അമ്പ 

ത്ത.ഞ്ച ൦ തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് നാതററിനാല്ലതൂ”. അതും നടേത്തെ 

പെരുക്കവും തങ്ങളില് അന്തരിച്ചാല് തആറെറാരുപതു്. അതിനെ 

ക്രട്ടന്ന മാററാകുന്ന ഏറം വരരണ്ടുന്ന മാററാകുന്ന എട്ടും തങ്ങളിലുള്ള 

അന്തരമാകനാ ഒന്നുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് തൃറെറാരുപതുതന്നെ. അതു 

ഏഴ്ുമാററില് ക്രട്ടേണ്ടുന്ന പണത്ത്ക്കമാകുന്നതു”. 

വെള്ളി രണ്ടുപണത്തക്കാ 

പത്തുമാറവള്ള പൊന്നിനാല്, 

ഒട്ടുമായ്'യര്ടി മാറെറട്ട്- 

ണ്ടപ്പോഠം പൊന്രൂക്കമെതരയാം, 98 
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രണ്ടു പണത്തുക്കം വെള്ളിയും പത്തൃമാറവള്ള പൊന്നാലൊട്ടും 

ക്രട്ടിയുരുക്കിയാറെ എട്ടുമാറവണ്ടായി. എന്നാലപ്പൊന്നിന്െറ പണ 

ത്തൃക്കമെത്രയെന്നു പറക. അതിനു ചൊല്ലുന്നു. 

വെളളിയും ക്രടിയാലുണ്ടാം 

മാറ൮ം തങ്ങളിലേററിയാല് 

മാററന്തരത്തിലിന്താല- 

പ്പൊന്നിനേറ രൂക്കമായസ്ത്റരും. 0 

ക്രടിയുരുക്കിയുണ്ടായ മാറവം വെള്ളിയും തങ്ങളില് പെരുക്കി 

അതിനെ ക്രട്ടിയുരുക്കിയാറെ ഉണ്ടായമാറവം മുമ്വെയുള്ള മാററന്തരം 

മൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് പൊന്നിന്െറ പണത്തക്കമുണ്ടാം. ഇവിടെ വെ 

കുളിയുടെ പണത്തക്കം രണ്ടും ക്രട്ടിയുരുക്കിയ മാററാകുന്ന എട്ടും തങ്ങ 

ളില് പെരുക്കിയാല് പതിനാവ്. അതിനെ ര്രട്ടിയുരുക്കിയ മാററാ 

കുന്ന എട്ടും മുമ്പെയുള്ള മാററാകുന്ന പത്തും തങ്ങളിലുള്ള അന്തരമാ 

രുന്ന രണ്ടുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് എട്ട്. അതു പത്തുമാററില് ക്രട്ടേ 

ണ്ടുന്ന പൊന്നാകുന്നത്. 

പത്തുമാറവള്ള പൊന്൯രൂക്കം 

മുപ്പുതും വെള്ള യൊട്ടുമായ് . 

ക്രട്ടി മാററാവകണ്ടാല- 

ക്രട്ടീടും വെള്ളിയെത്രയാം. വ് | 

പത്തുമാറവള്ള.പൊന്നു മുപ്പതു പണത്തുക്കവും ഒട്ടു വെള്ളിയും 
ക്രട്ടിയുരുക്കിയാറെ ആവുമാറവണ്ടായപ്പോറം എത്ര പണത്തത്ക്കം വെള്ളി 
്രട്ടിയെന്നു പറക. 

മാററന്തരിച്ചതില് പൊന്നിന് 
തൂക്കമേററിട്ട വന്നതു”. 
കണ്ടമാററില് കിഴിച്ചാലു- 
ണ്ടായ്്കുരും വെള്ളി എന്നറി. 81 

രൂട്ടിയുരുക്കിയാറെ ഉണ്ടായമാറവം മുമ്വെയുള്ള മാറം തങ്ങളിലു 
മ ന്തരംകൊണ്ടു പൊന്നിന്െറ പഞണത്തക്കത്തെ പെരുക്കിഷ്രട്യുരുക്കി 
യുണ്ടായ മാറവകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് വെള്ളിയുടെ പണത്ത്ക്കമുണ്ടാം. 
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ഇവിടെ ക്രൂട്ടിയുരുക്കിയ മാററാവം മുന്പേയുള്ള മാറ൮ പത്തും തങ്ങളി 

ലുള്ള അന്തരമാകുന്ന നാലുകൊണ്ടു പൊന്നിന്െറ പണത്തുക്കമാകുന്ന 

മുപ്പതുകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് തൃററിരിപതു”. അതു ക്രട്ടിയുരുക്കിക്കണ്ട 

മാററാകുന്ന ആറില് കിഴിച്ചാല് ഇരിപതു”, അതു വെള്ളിയുടെ പണ 

ത്തക്കം 

ഭാഗാ ല്ല 

1 ഇനി ആണിക്കൊത്തുകഠം ചൊല്ലന്നു. 

പത്തിന്നുകൊത്തില്ലല്ലോ 

കാല്കുറയപ്പത്തുപിന്നെ ഒമ്പതര 

ഒമ്പതിനുടെ കാലൊയമ്പതു- 

മെട്ടേമുക്കാല്ക്കുമി ക്രമത്താലെ 

ഒന്നും രണ്ടുമുന്നും നാലഞ്ചിഫ 

കൊത്തുകൊണ്ടു മാറററിയാം 

എട്രയതിനൊരു പുള്ള ടി 

എട്ടേകാലായതിനു ചായ്്കോന്നാം. 

എടിനു രണ്ടപ്പൊ.ായ്യ്കേ- 

ഴേമുക്കാല്ക്കുപാക്കിലൊരുകൊത്തു്' 

ഏഴരയാകില് കൊത്തുകറം 

രണ്ടേഴേകാലായതിന്നു ചായ്യ്കൊന്നു. 

കൊത്തുകഠം മുന്നുണ്ടേഴിന്നാ- 

റേമുക്കാലതിന്നു ചൊല്ലന്നേന് 

മേല്.ക്കൊത്തും പുള്ളടയും 

ശരടീട്ടുണ്ടാറരയ്മും പുള്ളടിയാം. 

തതറേകാല്ക്കോക്കിരിപുള്ളടിയും 

ക്രടയുണ്ടു കീഴ്ചായ്ക്ും 

൧ 9ണ്ഥി൦ 40 ൩൭൯1൦ ൨൨൦ മാറ൨. ൩06൦ 2൧൧൦ 3. 

( മാറററിയാനുള്ള. മാത്തക ) 
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കൊത്തുക്ളാറിനു നാലാ- 

മഞ്ചേമുക്കാല്ക്കു മഞ്ചരയ്മൂ്ചം. 20 

അഞ്ചേകാല്ലയമോരോന്നും 

രണ്ടുംമുന്നും ക്രമേണ പുള്ളികളാം. 

അഞ്ചിന്നഞ്ചല്ലോകൊത്താണി- 

(ശ്ര. ക്കിവ്ന്റമോത്ത്ു മാറററിയാം. 

പത്തുമാറവള്ള ആനണിക്കു 7" കൊത്തില്പാ. ഒമ്ഖതേമുക്കാരു മാററാ 

കുന്നാണിക്കൊരു കൊത്തുണ്ട്. ഒമ്പതരക്കു രണ്ടുകൊത്തുണ്ട്. ഒമ്പതേ 

കാല്ക്കു മുന്നുകൊത്തു”. ഒമ്പതിനു നാലുകൊത്തു. എഏട്ടേമുക്കാല്ക്കു 

അഞ്ചുകൊത്തു”. എടരക്കു 4 പുള്ളടി ഒന്നു. എട്ടേകാല്ക്കു $ ചായക്ക് 

ഒന്ന്. എട്ടിനു ചായ്ക്കുരണ്ടു'. ഏഴേമുക്കാല്ക്കു കൊത്ത് ഒന്ന്. ഏഴ 

ല്ല രക്കു കൊത്തു രണ്ടു്. ഏഴേകാല്ക്ക് ചായ്ക്ക്” ഒന്നു്. ഏഴിനു മുന്നു 

കൊത്തു. ആറേമുക്കാല്ക്കു മേല്ക്കൊത്തും പുള്ള ടിയുമുണ്ടു. ആറരയയു; 

പുള്ള ടിതന്നെ. ആറേകാല്ക്കു കീറിപ്പള്ളടിയും കീഴ് ചായ്ക്കുമുണ്ട്. 

ആറിനു നാലുകൊത്തു. അഞ്ചേമുക്കാല്ക്കു പുള്ളി ഒന്നു്. അഞ്ചരക്കു 

പുള്ളിരണ്ടു”. അഞ്ചേകാല്ക്കു പുള്ളിമൂന്നു. അഞ്ചിന്നു അഞ്ചുകൊത്തു്. 

ഇങ്ങിനെ ആണികളുടെ കൊത്തു. ഈവണ്ണമല്ലാതെ കണ്ടാല് നാണി 

യമല്ലെന്നറിക. 

രര യാ രര 

1 തആണിക്കൊത്തു 1൭1 0 ൨൦ മാറ൨ 0൩ 116 ഉഠ1ര് 
ടപ016ട ൨ ്൮ഠന്ട, ൦7 കളം 3006. 

1 ൧. 141 (--)0൩ 031൭൩069, 0൩ 2൭6 തആഅണി വ് ട്ഡഠറ്ഒ 
(തുലാസ്സിന്മേലുള്ള. അടയാളം) 06൦ 2൭൭6 697. 

* ൧. 11൭൩1൦ ൨൩ ൨൦ 6മണി6ട 0 010 ൭ ആണി കൊത്തു 
പുക്ളടി (സ്വണ്ണ മാതൃകയ! ന്മേലുള്ള അടയാളം) 

ദധേവേര്67% 127൭൦ 390 



00 കണക്കുസാരം 

ഭാഗം 4 

ഇനി മുത്തിന്െറ 7 ചൊവ്വ വരുത്തുവാന് ചൊല്ലുന്നു. 

ഇരിപതു മുത്തിന്നു പണമിട പത്തു- 

കുള തിനുള്ള ചൊവ്വ പറകസഖേ 

മുത്തിന്മണി പതിനാറിനു 

പണമിട മുപ്പത്തുരണ്ടു കണ്ടതിനും. 7 

ഇരിപതു മുത്തിന്മണി ക്രടത്ത്രക്കിയാല് പത്തുപണത്ത്തക്കമണ്ടു്. 
അതിനെത്ര ചൊവ്പുണ്ടെന്ു പറക. പിന്നെ പതിനാ മത്തിന്മണി 
ക്രടത്തുക്കീട്ടു മുപ്പത്തുരണ്ടു പണത്തുക്കമുണ്ടു. അതിനും ചൊയവ്വെത്ര 
എന്നു പറക. അതു വരുത്തുവാന് ചൊല്ലന്നു. 

മുത്തി൯ സംഖ | കളേക്കാറം 

പണമിടകറയുന്നതാകിലത്ത്ക്കം 

വഗ്ലിച്ചതുരണ്ടരകൊ- 

ണ്ടേററിക്കിഴിസംഖ്യകൊണ്ടു ചൊവ്ൃതിനതെടോ. ടട 

പണത്തുക്കത്തേക്കാറം മുത്തിനെറ സാഖ്യ്യയേവന്നേടത്തു” അപ്പു 

ണത്തുക്കങ്ങറം വഗ്ലിച്ചു രണ്ടരയില് പെരുക്കി മുത്തിന്െറ സാഖ്വ്യ 

കൊണ്ടുകിഴിച്ചാല് ചൊവ്വുവരും. തന്നെത്തന്നേകൊണ്ടു പെരുക്കിയതു 

വഗ്ലുമാകുന്നുതു”. ഇവിടെ പണമിടയാകുന്ന പത്തിനെ പത്തുകൊണ്ടു 

തന്നെ പെരുക്കിയാല് തു൨൯. അതിനെ രണ്ടരയില് പെരുക്കിയാല് 

ഇരുതൂററമ്പതു”. അതിനെ മുത്തിന്െറ സംഖ്യയാകുന്ന 0 കൊണ്ടു 

കിഴിച്ചാല് പന്ത്രണ്ടര. അതു ചൊവ്വലെന്നറിക. ഇനി പണത്ത്തുക്ക 

മേറി എണ്ണണം കുറഞ്ഞതു വരുത്തുവാന് ചൊല്ലുന്നു. 

 10:൮0% 7്7ലി൩ ൦ ലിധം, സ്വം ൨൦ ൦10 വ് ഒ 

മ0]ര് 7൭൩൭൩ ഒട ൭60 07 ഭവ്, ഒട പിന്ന ൨6 6020 

൮൨൩ വ് 010 1൩ ൭ (0൨൩. സ്ബര്൦൦% മ്മ 390 

ശരിയായ തൂക്കവും വിലയും. പ്രത്വ്േകിച്ചു" വ്യ്യാപാരികറം ഉപ 

യോഗിക്കുന്ന പൊന്പണത്തിനെറതുക്കം. ഒരു നാണ്യൃയത്തിലുള്ള. സ്വണ്ണ 

ത്തിന്െറ ശരിയായ അളവ്. 



അഞ്ചാം അഭ്ധ്യ്യായം 61 

പണമിട സാഖ്ച്യകളേക്കാ- 

ളേവകിലത്തക്കമൊക്ക വഗ്ലിച്ചു” 

സാഖ )കഠംകൊണ്ടുകിഴി പതു 

1 മുന്നേനാന്മാവിലേററിയാല് ചൊവ്വറം. റ 

എണ്ണം കുറഞ്ഞു പണത്തക്കം ഏറെയുള്ളേടത്തു അപ്പുണത്തക 

ക്ഴങ്ങറം വറഗ്ലിച്ചു മുത്തിന്൯സംഖ _)കൊണ്ടുകിഴിച്ചാല് മുന്നേനാന്മാവില് 

പെരുക്കിയാല് ചൊവ്വുണ്ടാം. ഇവിടെ പണത്തുക്കമാകുന്ന മുപ്പത്തു 

രണ്ടിനെ മുപ്പത്തുരണ്ടുകൊണ്ടുതന്നെ പെരുക്കിയാല് ത്തയിരത്തിരു 

പത്തുനാലു". അതിനെ മുത്തിന്െറ സാബ്യയാകുന്ന പതിനാറില് കിഴ. 

ച്ചാല് അവപത്തുനാലു”. അതിനെ മുന്നേ നാലുമാവില് പെരുക്കി 

യാല് ഇരുത്തററി നാലേ 4 മുക്കാല് ഒന്നു മാവു. 

ഇനിയുമൊരുവക ചൊല്ലുന്നു. 

തുക്കംവഗ്ലിച്ചരുവില് 

കിഴിച്ചു നാതൂററിലേററിവെച്ചിട്ടു. 

തൃററിരിപത്തഞ്ചില്കിഴി 

മുത്തിനു ലൊല്യാമിവണ്ണവും കണ്ടാല്. ]( 

പണത്ത്ക്കത്തെ വഗ്ലിച്ച മുത്തിന്െറ സാബ്പ്യകൊണ്ടു കിഴിച്ചു 

നാതൃ൮കൊണ്ടു പെരുക്കി തൃററിരിപത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് ചൊവ്വ” 

ഇവിടെ പണത്തക്കമാകുന്ന മപ്പത്തുരണ്ടിനേ വശ്ശരിച്ചാല് ഒരായിരത്തി 

രുപത്തുനാലു. അതിനെ മുത്തിന്െറ സംഖ്യയാകുന്ന പതിനാറില് 

കിഴിച്ചാല് 1. അതിനെ നാതൂറില് പെരുക്കിയാല് 0000 അതിനെ 

1929ല് കിഴിച്ചാല് 9044: 1 മാവു". ഇങ്ങിനേയും വരുത്താം, 

ഗ്രന്ഥേ കണക്കു സാരേസ്കിന് 

നിലകണ്ഠവിനിമ്മിതെ 

ഉക്തോ നാല്പതു പദ്യംകൊ- 

ണ്ടത്രോഭധ്യായസ് തൃതിയകഃ 15 

1 മൂന്ന് പൂഴ്ട്ണുസംഖ്ചയയും നാലു മാവും. അതായതു” ഒന്നിന്െറി 
അഞ്ചില് ഒരു ഭാഗം. 90 മാവു ഒന്ന്. 

1 മുകാല്ഒന്ന് മാവു” 44 എന്നത്ഥാ. 10 മാവിന്നു” 4 ബാക്കി ഒന്ന് (1) 



അദ്ധ )0യം 6. 

ഇനി മരക്കണക്കു ക്കൊല്ലുന്നു. 

മേല്കിഴ്പണ്ണങ്ങളൊപ്പം മുരട്ടനട തല ഭാഗവും 

മുററളന്നാല് 

മൂന്നും ക്രടിട്ടമുന്നില് കിഴി നിരവുമരത്തിന്നുവ. 

ന്നിട്ടമെന്നാല്. 

വണ്ണം ദകാലായ്ചമഞ്ഞിടുകിലതുവിരലാ- 

യ്കൊഠംകനിളങ്ങളെല്ലാം 

കോലാക്കിക്കൊറഠംകചില്ലാനവുമതിനുകോലാദി- 

യായ് കാണ്കകോല് ലി. 

മരത്തിന്െറ വണ്ണുമെല്ലാടവും സമമല്ലാത്തതിനു മുരടും നടുവും 

തലയും വെവ്വേറെ ചുററി അളന്നു മുന്നുക്രട്ടവും്രടി മുന്നില് കിഴിച്ചാല് 

മരത്തിന്െറ വണ്ണുമെല്ലാടവുമൊത്തുവരും. എല്ലാററ'മംലുമിങ്ങിനെ 

1 നിരവുവരുത്തേണ്ടു. എത്ര എടത്തളന്നുവെന്നാലത്രകൊണ്ടു കിഴി 

ക്കേണ്ട. രണ്ടേടുത്തളക്കില് രണ്ടുകൊണ്ടു, മുന്നേടുത്തളക്കില് മുന്നു 

കൊണ്ടു”, നാലെടുത്തളക്കില് നാലുകൊണ്ടു, ഇങ്ങിനെ കണ്ടുകൊറംക. 

വണ്ണമളന്നതെല്ലാററിനും, വിരലാക്കേണം. നിളം കോലായിത്തന്നേ 

ഇരിക്കവേണ്ടൂ. നിളത്താന്നും ചില്ലാനം വിരലുണ്ടാകില് അരക്കോല് 

കാല്ക്കോല് എന്നു തുടങ്ങി കോലാക്കിക്കണ്ടുകൊഠംക. ഇതെല്ലാമര 

ത്തിന്നും കണ്ടുകൊഠംക 

നില്ല്യാ മരത്തിന്െറ തലക്കലേടം 

ചുററീട്ടൊരിക്കോല് നടുവുണ്ടിരിക്കോല് 

മുക്കോലതിനെറ മുരടങ്ങ നീളം 

പത്തുണ്ടെടോ ചൊല്ലതിനുള്ള കണ്ടി. ജു 

1 1൩ ന്നട് ൪൩൦ 1൩൭൩ (൧20. വണ്ണം) 2൪ 

ത്തിന്െറ നീളം) 1൩067 27൭൧൦ 534 
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നില്ലുന്നമരത്തിന്െറ തലക്കലേ ഭാഗം ഒരിക്കോല് ചുറവണ്ട് . 

നടവിലേടം ഇരിക്കോല് ചൃറവണ്ടു്. മുരട്ടുഭാഗം മുക്കോല് ചുറവണ്ടു്. 

നീളം പതി൯കോലണ്ട് . എന്നാലതിനെത്ത കണ്ടിയുണ്ടെന്നു പറക. 

ഇനി കണ്ടി വരുത്തുവാന് ചൊല്ലുന്നു 

വ്ംമുററിനിരവ്റ്യുവന്നവിരലാല് 

നാലൊന്നു തന്നില് ശുണി- 

ച്ചെണ്ണംകൊണ്ടു പെരുക്കുനിള മളവില് 

കണ്ടുള്ള കോലെണ്റ്റവും. 

എഞണ്മുന്നില് കിഴിരണ്ടുവടടമതിനാ 

ലുണ്ടായ്ക്കുരുംകണ്ടി- 

യപ്പ്യോലെ തത്സമനാലൊരിക്കലഴകോ- 

ടീന്താലമുണ്ടായ്ക്കുരും. വി 

വണ്ണം ലുററിപ്പിടില്ച നിരവുവരുത്തിയതിനെ നടെ വിരലല്ലാ 

യ്്കില് വിരലാക്കി നാലില് കിഴിച്ചതിനെത്തന്നേക്കൊണ്ടുതന്നെപെരുക്ര, 

അതുകൊണ്ടു നീളമാകുന്ന കോലിനെ ഇരുപത്തുനാലില് രണ്ടുവട്ടം കിഴി 

ച്ചാല് കണ്ടിവരും. തത്സമനെ കൊണ്ടൊരിക്കല് കിഴിച്ചാലും കണ്ടി 

വരും. ഒരിക്കോലുടെ വിരലാകുന്ന ഇരിപത്തുനാലിനെ ഇരിപത്തുനാ 

ലില്ത്തന്നെ പെരുക്കിയാല് അഞ്ഞു,റെറഴുപത്താവ്. ് തത്സമനാകു 

ന്നതു”. ഇവിടെ നിരവുവരുത്തുവാന് മരത്തിന്െറ ചുററാകുന്ന ഒന്നും 

രണ്ടും മുന്നും തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് ആവ്. അതിനെ മുന്നില് കിഴി 

ച്വാല് രണ്ടു”. അതു മരത്തിന്െറ നിരവിലുള്ള. വു്്മാകുന്നതു്. അതി 

നെറ വിശലാകുന്ന നാല്പത്തെടിനെ നാലില് കിഴിച്ചുല് പന്ത്രണ്ടു്. 

അപ്പുന്ത്രണ്ടിനെ പന്ത്രണ്ടുകൊണ്ടുതന്നെ പെരുക്കിയാല് നററിനാല്ല 

ത്തനാലു. അതുകൊണ്ടു നിളമാകുന്നകോല് പത്തിനെ പെരുക്കിയാല് 

ആയിരത്തി നാതൂററിനാലൃതു്”. അതിനെ ഇരുപത്തുനാലില് കിഴി 

ച്ചാല് അവപതുു്. പിന്നേയും അരപതിനെ ഇരിപത്തുനാലില് കിഴി 

ച്രാല് രണ്ടര. അതു കണ്ടിയാകുന്നതു”. ആയിരത്തി നാതൂററിനാല്ു 

തിനെ അഞ്ഞു,റെറഴപത്താറില് കിഴിച്ചാലും രണ്ടര ഉണ്ടാം. 

1 അതു് 
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1 തുമരത്തിന്നു പന്ത്രണ്ടില് 
കിഴിച്ചീടുക രണ്ടിടെ 

അതു കണ്ടിക്കു നാലൊന്നാം 

ഭാവുകൌ കിഴിക്കിലും 4 

പന്ത്രണ്ടുകൊണ്ടു രണ്ടുവട്ടം കിഴിച്ചാല് ത്തമരമുണ്ടാം. അതു 
കണ്ടീടെ നാലൊന്നായിരിക്കും. പന്ത്രണ്ട് ന്െറ വദ്ലുമാകുന്ന തൂററി 
നാല്പത്തുനാലില് ഒരിക്കല് കിഴിച്ചാലും തുമരം വരും. കണ്ടി തെകയാ 
ത്തെടത്തിങ്ങിനെ വരുത്താം. 

ഇനി 4: വെട്ടിപ്പൊഴിച്ചതിനു ചൊല്ലന്നു. 

വെട്ടിപ്പൊഴിച്ചതിനിടം മുരടുണ്ടിരിക്കോല് 

പൊക്കത്തിലൊന്നര തലക്കലിടത്തിലൊന്നു് 

മുക്കാലതില് കനവുമെട്ടിലിരട്ടിനീമും 

ചൊല്ലീടെടോമരമതിന്നിയലുന്നകണ്ടി. 4) 

വെട്ടിപ്പൊഴിച്ചൊരുമരത്തിന്െറ മുരടട വീതി രണ്ടുകോലുണ്ടു്. 

കനം ഒന്നരക്കോല്. തലക്കലേ ഭാഗം ഒരിക്കോലിടവും മുക്കാല്കോല് 

കനവുമുണ്ടു്. പതിനാറകോല് നീളമുണ്ട്. അതിനെത്രകണ്ടിയെന്നു 

പറയുക, ഇതിന്നു ലൊല്ലന്നു. 

പൊക്കം വീതിയിലേറവ രണ്ടുതലയും 

വേറെകനം തങ്ങളില് - 

ക്രട്ടപിന്നെയിടങ്ങറം ക്രൂട്ടിയവ- 

തമ്മിലേറ൮ പുനഃ. 

ഒക്കെച്ചേതുമ കിഴിച്ചിടാറിലതുനീളം 
കോലിലേററിടിനാല് 

എണ്മുന്നില് കിഴിരണ്ടു വട്ടമതിനെ 

പ്യിന്നെത്തദാകണ്ടിയാം. ടി 

2 നല 0 ;ഞ്ബാ, 2 09൩൪൭. (ഒരു കണ്ടിയുടെ നാലി 

ലൊന്നു ) ൫൩067 1൧൦ 4706 

പൊളിക്കുക എന്നും പറയും 
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മുരട്ടെ കനവുമിടവും തങ്ങളില് പെരുക്രു. തലക്കലെ കനവു 

 മിടവും തങ്ങളിലും പെരുക്രു. പിന്നെ രണ്ടുതല ദലൊമുള്ള കനങ്ങറം 

തങ്ങളില് ക്രട്യതിനെ രണ്ടുതലക്കലുമുമള ഇടങ്ങറം തങ്ങളില് കരടി 

യതുകൊണ്ടു പെരുക്ടു. പിന്നെ ഇപ്പെരുക്കങ്ങറം മുന്നുകൂട്ടവും തങ്ങ 

ളില്ക്രട്ടി ആറില് കിഴിച്ച നീളമാകുന്ന കോല് പെരുക്കി വട്ട മിരി 

പത്തുനാലില് കിഴിച്ചാല് കണ്ടിവരും. ഇവിടെ മുരട്ടെ വീതിയാകുന്ന 

കോല് രണ്ടിനെ വിരലാക്ക്'യാല് നാല്പത്തെട്ട്. ഇടമാകുന്നകോല് 

ഒന്നരക്ക്” വിരല് 36. അവരണ്ടും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 1798. 

പിന്നെ തലയ്മ,ലെ വീതിയാകുന്ന ഒരിക്കോല്ക്ക്” വിരല് ഇരിപത്തു 

നാലു. പൊക്കമാകുന്ന കോൽ മുക്കാല്ക്ക് വിരല് 18. ഇവരണ്ടുക്രട്ടവും 

തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 499. പിന്നെ മുരട്ടെ ഇടം രണ്ടും തലക്കലേ 

ഇടം ഒന്നും ക്രട്ടിയാല് കോല് മുന്ന്. വിരല് 9. മുരട്ടെപൊക്ക 

മാകുന്ന ഒന്നരയും തലയ്മ്ു,ലെ പൊക്കമാകുന്ന മുക്കാലും ക്രടിയാല്കോല് 

രണ്ടേകാല്ക്ക്” വിരല് 251. ഇവ രണ്ടുക്രട്ടവും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

മൂവായിരത്തെണ്ണ്ു റെറവ്ഖത്തെട്ട്. അപ്പെരുക്കങ്ങഠം മൂന്നുക്രട്ടവയം 

തങ്ങളില് " പെരുക്കിയാല് ആറായിരത്തിനാല്ലത്തെട്ട്'. അതിനെ 
ആറില് കിഴിച്ചാല് ആയിരത്തെട്ട്. അതിനെ നിളമാകുന്നകോല് 

പതിനാവകൊണ്ടു് പെരുക്കിയാല് 16198. അതിനെ ഇരുപത്തു 
നാലില് കിഴിച്ചാല് അറതറെറഴുപത്തുരണ്ട് . അതിനെത്തന്നെ 

പിന്നേയും ഇരുപത്തിനാലില് കിഴിച്ചാല് ഇരിപത്തെട്ട്. അതു കണ്ടി. 
ഈന്ന മരത്തിന്െറ കണ്ടിവരുത്തുവാന് ചൊല്ലുന്നു. 

ഈന്നിരിക്കും മരത്തിന്െറ 
നിളമെടിടമൊന്നര. 

' കനം മുക്കാലതിന്നെത്ര 

കണ്ടിയുണ്ടെന്നു ചൊല്ലക. 7 

ഈന്നിരിക്കുന്ന മരം എട്ടകോല് നീളവും ഒന്നരക്കോലവുിടം 
മുക്കാതകോല് കനവുമുണ്ടു. അതിനെത്രകണ്ടി എന്നു പറക. ഇതിന്നു 
ചൊളുന്നു. 

1 പെരുക്കിയാല് എന്നതു" പിശകായിരിയ്ക്,ണം, ക്രടിയാല് 
എന്നാകണം ശരി. 

9 
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നിരവൊക്കുന്നതിന്നിടവും കനവ്യം 

വിരലാക്കി ഏറവകവതമ്മില് 
നീളം കോലിലതേററി 

രണ്ടൂടെ നാലാറിലീന്നതാം കണ്ടിയാം. 

ഈന്നിട്ടെങ്കിലും വെട്ടിക്കുറച്ചു ചതുരമാക്കീട്ടെങ്കിലും നിരവൊത്തി 

രിക്കുന്ന മരത്തിനു വീതിയും കനവും വിരലാക്കി അവരണ്ടുക്രട്ടവും തങ്ങ 

ളില് പെരുക്കിയാല് നിീളമാകുന്ന കോലിലും പെരുക്കി രണ്ടുവടമിരു 

പത്തുനാലില് കിഴിച്ചാല് കണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഇടമാകുന്ന കോല് 

ഒന്നരക്ക്” വിരല് മുപ്പത്താറ്. കനുമാകുന്ന കോല് മുക്കാല്ക്ക് വിരല് 

പതിനെട്ട്. അവ രണ്ടും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് അവതൂററിനാല്ല 

ത്തെട്ട്. അതിനെ നീളമാകന്ന കോല് എടില് പെരുക്കിയാല് അയ്യാ 

യിരത്തൊരുതതറെറമ്പത്തുനാലു. അതിനെ രണ്ടുവട്ടമിരുപത്തിനാലില് 

കിഴിച്ചാല് ഒമ്പതു”. അതു കണ്ടി. 

ഇനി വെട്ടിക്കുറച്പരുണ്ടിരിക്കുന്നതി൯ കണ്ടിക്കു ചൊല്ലുന്നു. 

നാല്ൃത്തുനാലു വിരലുണ്ടൊരു പാമരത്തെ 
ചുററീട്ടനീളമെഴുകോലതിയെത്രകണ്ടി ു 

ഇപ്പ്യോലെ ചുറവപുനരൊന്നിനുതീന്നപാതി- 

ക്കിന്നീളമുള്ള തിനു മുളള തുചൊല്ലകണ്ടി. റ) 

ഏഴുകോല് നീളവും നാല്പത്തുനാലുവിരല് ചുറവമുണ്ടായുരുണ്ടിരി 

ക്കുന്നൊരു പാമരത്തിന്നെത്ര കണ്ടി എന്നു പറക. അല്ൃണ്ണംതന്നെ 

ചൂറവം നീളവുമുളെളാരുമരം നട്ടവെ ഈന്നാല് പാതിക്കെത്രകണ്ടി 

എന്നും പറക. 

ലുററിപ്പിടിച്ചതിനെവട്ടമതെന്നു കല്ലി- 

ച്ചണ്ടാക്കി 1 വിട്ടമതിന്നവതമ്മിലേററി ന 

നാലില് കിഴിച്ചതിനെ നീളമതായകോല്കൊ 

ണ്ടേററിക്കിഴിച്ചിടുക മുന പറഞ്ഞപോലെ.- 1 

1 0൬൦൦7: ൨൩൧0൦7 1 ൧ളം 94% 
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പുററിനെ ലിരലാക്കി വട്ടമെന്നു കല്പിച്ച അതിന്െറ വിട്ടം വരു 

വരുത്തി വടവും വിട്ടവും തമ്മില് പെരുക്കി നാലില് കിഴിച്ചാല് നീള 

മായകോല്. കൊല്കൊണ്ടുപെരുക്കി രണ്ടു വട്ടമിരിപത്തുനാലില് കിഴി 

ച്യാല് കണ്ടിവരും. ഇവിടെ ചുററാകുന്ന വിരല് നാല്ലത്തുനാലിനെറ 

പിട്ടമാക്കുവാന് നാല്പത്തുനാലിനെ ഏഴില്പെരുക്കി ഇരുപത്തുരണ്ടില് 

കിഴിച്ചാല് വിട്ടമുണ്ടാം. 

ഏഴില് പെരു ക്കീടിരുപത്തുരണ്ടില് 

കിഴിക്ക വട്ടത്തിനെ വിട്ടമുണ്ടാം. 

വിട്ടത്തെയേററീടിരുപത്തുരണ്ടില് 

കിഴിച്ചിടേഴാലതു വിട്ടമല്ലോ. ലി 

ഈ ദ്ര്രോകംകൊണ്ടു വട്ടവും വിട്ടവും വരുത്തിക്കൊള്ള0ം. ഇവിടെ 

ചുററാകന്ന വിരല് നാല്പത്തുനാലിന്െറ വിട്ടം പതിന്നാല്. അപ്പുതി 

ന്നാലും നാല്പത്തുനാലും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് അറവതറെറാരുപ 

ത്താവ്. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് തൃററമ്പത്തുനാലു. അതിനെ 

നീളമാകുന്ന കോല് എട്ടില് പെരുക്കിയാല് ആയിരത്തെട്റിപത്തെട്ട്. 

അതിനെ രണ്ടുവട്ടം ഇരുപത്തുനാലില് കിഴിച്ചാല് ഒന്നേമുക്കാലെ അര 

ക്കാലില് അകമുണ്ടു്. അതു കണ്ടി. 

ഇനിയുമൊരു പ്രകാരം ചൊല്ലുന്നു. 

വട്ടത്തിന്െറ പാതിയില് 

വിട്ടത്തിന്െറ പാതിയേററിയാല് 

അതിനെ നിഉളംകോല്കൊണ്ടേററി 

രണ്ടുടെ നാലാറിലീന്നതാം കണ്ടി. 2, 

വിരലാക്കിയിരിക്കുന്ന വട്ടത്തില് പാതിയും വിട്ടത്തില് പാതിയും 
തമ്മില് പെരുക്കി നീളമാകുന്ന കോലിലും പെരുക്കി രണ്ടുവട്ടം ഇരു 
പത്തുനാലില് കിഴിച്ചാല് കണ്ടിവരും. 

ഉരുണ്ടു നീണ്ടിട്ടൊരു പാതിപോയാല് 
പാതിക്കുചുറവള്ള തിരട്ടിയാക്കി 
നീളത്തെയദ്ധിച്ചുരുളൂമ്മരത്തെ- 

പ്പ്ോലേ വരുത്തീടുക കണ്ടിപിന്നെ, ]9 
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.രുണ്ടമരം പാതി  ഈന്രപോയതിന്െറ കണ്ടിവരുത്തുവാന് 
അതിനെറ ഉരുണ്ടഭാഗം ചുററിപ്പിടിച്ചെരട്ടിപ്പു. നീളത്തെ അദ്ധി 
യും ചെയ് വൂ. എന്നാലതിന്െറ വട്ടവും വിട്ടവും കണ്ടു തങ്ങളില് 
പെരുക്കി നാലില് കിഴിച്ച നീളം കോലില് പെരുക്കി ഇരിപത്തു 
നാലില് രണ്ടുവട്ടം കിഴിച്ചാല് കണ്ടിചരും ഇവിടെ ഉരുണ്ട ഭാഗത്തെ 
ലുററാകുന്ന വിരല് ഇരിപത്തുരണ്ടെരടിച്ചാല് നാല്ലത്തു നാലു്. അതി 
നെറ വിട്ടം പതിന്നാലു” അതും നാല്ൃത്തുനാലും തങ്ങളില് പെരുക്കി 
യാതു അറ൬തറെറാരുപക്ത 0൨൮. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് തററ 
വ്വത്തുനാലു്. അതിനെ നീളമാകന്ന കോല് ഏഴിനെ അഭ്ധിച്ച മൂന്ന 
രയിൽ പെരുക്കിയാല് അഞ്ഞുററിമുപ്പുത്തൊമ്പതു”. അതിനെ ഇരി 
പത്തുനാലില് രണ്ടുവട്ടം പെരുക്കിക്കിഴിച്ചാല് മുക്കാലെ അരക്കാലില് 

പുറമണ്ടു്. അതു കണ്ടി. 

വെല്ലം കണക്കെതലയൊന്നുക്രത്തി- 

ടീരാവകോലായ് ചതുരം മുരട് 

നീളം പതുംകോലതിനങ്ങുകണ്ടി- 

ടണ്ടായ്ക്കുരും കണ്ടികഠം ചൊല്ലെടോ മേ. 14, 

വെല്പംപോലെ ചതുരമായി ഒരു തലക്രത്ത മുരടു പന്ത്രണ്ടുകോല് 

ചതുരമായുള്ള മരത്ത് നെത്ര കണ്ടി എന്നു പറക. അതു വരുത്തുവാ൯ 

ചൊല്ലുന്നു. 

പൊക്കവും വീതിയും നീളവും 

മുന്നും തമ്മില് പെരുക്കിയാല് 

മുന്നൊന്നാക്കിടിലുണ്ടാകും 

1 ഖാരികോല്ക്കനം കണ്ടികറം. 12 

വീതിയും കനവും തങ്ങളില് പെരുക്കി നീളത്തിലും പെരുക്കി 

മുന്നില് കിഴിച്ചാല് ചതുരമായി ദ്രത്തവററിന്െറ കണ്ടിവരും. ഈവണ്ണം 

കീഴേടം മ്രത്ര്ളെളാരു കഴി എങ്കില് അതിന്െറ കോല്ക്കനവു മിങ്ങി 

നെ വരുത്താം, അങ്ങിനത്തെ കഴിയില് നെല്ലിട്ടാലും ചതുരമായി 

1 10 ദ്രോണം 1 ഖാരി, 
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ക്രമ്പിച്ചക്രട്ടിയ നെല്ലിനെറ ഖാരിയും ഇങ്ങിനെ വരുത്താം. ഇവിടെ 

പൊക്കമാകന്ന പന്ത്രണ്ടും വിതിയാകുന്ന പന്ത്രണ്ടും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയാല് തൃററിനാലത്തുനാലു. അതിനെ നിളമാക്കന്ന പത്തില് 

പെരുക്കിയാല് ആയിരതുതനാതററിനാല്പതു”. അതിനെ മുന്നില് കിഴി 

ചാല് നാതൂറെറണ്പത്ര്. അതു കണ്ടിയാകുന്നതു”. കനവും വീതിയും 

വിരലാകില് അവ തങ്ങളില് പെരുക്കി നിളം കോലില് ചെരുക്കി 

മൂന്നില് കിഴിച്പു ഇരിപത്തു നാലില് രണ്ടുവട്ടം കിഴിച്ചാല് കണ്ടിവരും. 

ക്രടാംപോംലെ ക്രത്തൊരേടം ക്രമത്താല് 

മറേറഭാഗംചുറവനാല്പത്തുനാല്ക്കോല് 

എണ്കോല് നിളംക്രത്തുരുണ്ടിപ്പകാരം 

കണ്ടാലുണ്ടാം കണ്ടിചൊല്ലെത്രയെന്ന്. 10 

ക്രടാപോലേയുളെളാരുമരത്തിന്ന്” ചുവടു നാല്ൃത്തുനാല്കോല് 

മുറവണ്ടു്. മറെറത്തല ത്രമത്താലെ ഉരുണ്ട് ക്രത്ര്മളള. ഏഴുകോല് 
നീളവുമുണ്ടും' അതിനെത്ര കണ്ടിയുണ്ടെന്നു പറക. 

വട്ടത്താല് വിട്ടമേററീട്ടു നാലോ- 

ന്നാക്കീട്ടേറു നിളമാം കോലുകൊണ്ട്. 
മുന്നൊന്നാശ് വട്ടമായ്ക്രത്തവററി- 
ന്തൃണ്ടാം ഖാരി കോല്ക്കനം കണ്ടിയും ച. 7 

ധുററിനെ വട്ടമെന്ന കല്ലിച്ചതിന്െറ വിട്ടമുണ്ടാക്കി വട്ടവും 
വിട്ടവും തങ്ങളില് 

(ഇവിടെ ഒരു ഓലകാണുന്നില്ല.. 

കണ്ടിവരും. 

മുക്കോണായ മരത്തിനങ്ങൊരുപുറം 
കോലൊയമ്പതുണ്ടാമതില് 

മറേറടം പതിനൊന്നതിന് മവുപുറം 

പത്തുണ്ടു വിസ്താരവും. 
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“ ച 

എണ്കോൽല് നീളമതിന്നു മിപ്പരിചുമ- 
റെറാന്നുണ്ടുക്രത്തിട്ടതില് 

നിളം വീതിയു മിപ്പകാരമതിനും / 
ചൊല്ലിടെടോ കണ്ടി നീ. 15 

മുക്കോണായുളള മരത്തിന്നു ഒരുപുറം ഒമ്പതൃകോലിടം. മറേറപ്പ്യറം 
പത്തുകോലിടം. അതിനെറ മറേറദാഗം പതിനൊന്നു കോലിടമുണ്ടു്. 
എട്ടുകോല് നീളവുമുണ്ടു്. അതിന്നെത്രകണ്ടിയുണ്ടാമെന്നു പറക. 
മുക്കോണായിത്തന്നെ മറെറാരുമരം ഇടവ്യം നീളവുമിത്രതന്നെ ഉണ്ടായി 

ഒരു തലമുതതളളതിന്െറ കണ്ടിയും പറക. 

മുക്കോണായ് പറവ മരം കീണവതാന് 
മറെറാന്നുതാനെങ്കിലും 

മുക്കോണായ നീിലത്തിനങ്ങപറയും 

പോലേവരുത്തീടിനാല് 
ഉണ്ടാംകോല് ചതുരമ്മരട്തിലെടോ 

നീളം പെരുക്കീടിനാ- 

ലുണ്ടാം കണ്ടികഠം കണ്ടിലേറ൨ കിണറാ- 
കമ്പോറംവരും കോല്ക്കനം. 10 

മുന്നുകോണായിട്ട്” മരം, കിണവ, കല്ല” എന്നു തുടങ്ങിയുള്ളവ 

ററാലൊന്നു പറകില് നിലക്കണക്കു പറയുന്നേടത്ത് മുക്കോണായ നില 
ത്തിന്നു ലൊല്ലമ്പോലെ മൂന്നുപുറത്തേയിടവും തങ്ങളില്ക്രട്ടി അദ്ധിച്ച 

നാലെടത്തുവെച്ചു മരത്തിനെറ മൂന്നുപുറത്തുമുളള സാഖ്യകറം വെവ്വേറെ 

അവ ഓാരോന്നില്നിന്നു കളഞ്ഞശേഷം മുന്നു ക്രട്ടവും നടെ നാലേടത്തു 

വെച്ചു അതില് മുദ്വനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുക്രട്ടവും അവനാലും തങ്ങളില് 

പെരുക്കി മുലിച്ചാല് മുരട്ടേക്കോല്ച്ചതുരം വരും. ഇതും മരത്തിന്െറ 

നീളവും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് കണ്ടിവരും... വണ്ണം വിരലാകില് 

പെരുക്കിയതു ഇരുപത്തുനാലില് രണ്ടുവട്ടം കിഴിച്ചേ കണ്ടിവരൂ. 

മുക്കോണായ നിലത്തു മുന്നു 8ജയും 
ക്രട്ടീട്ടതഭ്ധിപ്പുടന് 

നാലേടത്തതു വെച്ചമുന്നു ഭജയും 
മുന്നിന്നു വാങ്ങീടിനാല് 
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ഒക്കെത്തങ്ങളിലേററവകന്പൊടവ 

നാലും പിന്നെമുലിപ്പുകൊറം- 

കെന്നാല്കോല്പ്പുലമായതില് പരമിതി 

ന്നൊന്നുംവരാസുക്ഷ്തമായ്. 0 

ഈ ശ്ര്ോകമിനി നിലത്തിന്െറ കണക്കില്. അതുകൊണ്ടു മുരട്ടെ 

കോല്ച്ചതുരം വരുത്തേണം. ഇവിടെ മരത്തിന്െറ വീതിയാകുന്ന 

ഒമ്പതും പത്തും പതിനൊന്നും തങ്ങളില് കൂട്ടിയാല് മുപ്പതു”. അതിനെ 

അഭ്ധിച്ചാല് പതിനഞ്ചു”. അതു നാലെടത്തുവെല്പ ഒന്നില്നിന്നു മര 

ത്തിനെറ ഒരു പുറത്തെ ഇടമാകുന്ന ഒമ്പതു കളഞ്ഞാല് ശേഷം ആവ. 

മറേറതിന്നു പത്തുകളഞ്ഞാല് അഞ്ചു”. മുന്നാമതില്നിന്നു പതി 

നൊന്നു കളഞ്ഞാല് നാലു. ഇവ മുന്നുക്രട്ടുവും പി 

അതില് മഴവനായിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ചും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

ആയിരത്തെണ്ണൂവ്. അതിനെ മൂലിച്ചാല് നല്ലത്തുരണ്ടു്. അതു മുരട്ടെ 
കോല് ചതുര 

(ഇവിടേയും ഒരു ഓല കാണുന്നില്ല." 

പടിയ്യെത്രയുണ്ടെടോ. 1]. 

മുക്കോല് ചുറവം പതിനാവകോല് നീളവുമുള്ള മരം ഈന്റാല് 
ഒമ്പതു വിരല് വീതിയും മൂന്നുവിരല് കനവും എട്ടുകോല് നീളവുമുള്ള, 
പടി എത്ര തീരുമെന്നു പറക. 

കണ്ടിക്കു ചൊല്പിയതുപോലെ മരം പെരുക്കി 
യുണ്ടാക്കിവെപ്പ പടി പട്ടികയാദിചൊല്വാന് 
വേണ്ടുന്നതി൯ കനമിടത്തിലടന് പെരുക്കി 
നീളത്തിലേററിയതിനാല് കിഴിമുന്നിലേതു'. ക 
കണ്ടിവരുതുതവാന് ചൊല്ലിയപോലെ നദിരവുവരുത്തി വിരലാ 

നാലില് കിഴിച്ച വഗ്ലിച്ചു നീളത്തില് പെരുക്കിയാല് പടി എങ്കിലും 
പട്ടികയെങ്കിലും ഉത്തരമെമ്മിലും തീക്കേണ്ടുന്നതിന്െറ ഇടവും പ 
വിരലാക്കി തങ്ങളില് പെരുക്കി അതിന്െറ നീളമാകുന്ന കോലിലും 
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പെരുക്കി ഉണ്ടായ സാഖ്യകൊണ്ടു്” മുന്പിലെ പെരുക്കത്തെ. കിഴി 
ച്ചാല് വരുന്ന സാഖ്ധ്യയോളം തീരുമെന്നറിക. ഇവിടെ ചുററാകുന്ന 
കോൽ മുന്നിന്നു വിരല് എഴുപത്തുരണ്ടു്. അതിനെ നാലില് കിഴി 
ച്യാല് പതിനെട്ടു. അതു തന്നില്തന്നെ പെരുക്കിയാല് മുന്നതൂററിരി 
പത്തുനാലു. അതിനെ നീളമാകുന്നകോല് പതിനാറില് ചെരുക്കി 
യാല് അയ്യ്യായിരത്തൊരുതൂറെറണ്പത്തുനാലു. പിന്നെ പടീടെ കന 
മാകുന്ന വിരല് മുന്നും വീതി ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ഇരു 
പത്തേഴ്സ്. അതുകെ ണ്ടു നടേത്തെ അയ്യ്ായിരത്തൊരുതൃറെറണ്പത്തു 
നാലിനെ കിഴിച്ചാല് ഇരിപത്തുനാലു പടിയുണ്ടാമെന്നറിക. 

പന്ത്രണ്ടു നീളവും നാല്ക്കോല് 

ചുറവമുള്ള മരത്തിനെ 

കൊള്ള വാ൯ ചുറവുമുക്കോലാം 

മരമെത്രകൊടുടത്തിടാം. 3 

നാല്ക്കോല് ചുററ പന്തരണ്ടുകോല് നീളവ്യമുള്ളൊരുമരം വാങ്ങി 

യാല് മുക്കോരു ചുററായമരത്താല് എത്രമരം കൊടുക്കാമെന്നു പറക. 

കണ്ടിക്കുചൊല്പമപ്പ്യോലെ 

വിരല് വഗ്ലിക്ക രണ്ടിനും 

കൊണ്ടതിനേറതു നീളത്തി- 

ലേററി മറേറതിലും തദാ. 94 

കണ്ടി വരുത്തുവാല് ചൊല്ലിയപോലെ രണ്ടുമരത്തിന്േറയും 

ലുററിനെ വിരലാക്കി നാലില് കഴിച്ച വഗ്ലിച്ചു ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങിയ 

മരത്തിന്െറ വഗ്ലം അതിന്െറ നീളത്തില് പെരുക്കിയാല് അതിനെ 

മറേറതിനെറ വശ്ശംകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് കൊടുക്കേണ്ടും മരത്തിന്െറ 

സാഖ്ഖ്യവരും. ഇവിടെ ചുററാകുന്ന കോല് നാലിന്െറ വിരല് തൊ 

ററാവ്. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് ഇരുപത്തുനാലു”. അതിനെ 

വഗ്ഗിച്ചാല് അഞ്ഞു,റെറഴുപത്താവ്. അതിനെ നീളമാക്കുന്ന കോല് 

പന്ത്രണ്ടില് പെരുക്കിയാല് ആറായിരത്തിത്തൊളളായിരത്തെരേപത്തു 

രണ്ടു. പിന്നെ മരത്തിന്െറ ചുററാകന്ന കോല് മുന്നിന്ന് വിരല് 

എഴുപത്തു രണ്ട്. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് പതിനെട്ട്, അതിനെ 
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വഗ്ലിച്ചാല് മുന്തൃററിരുപത്തുനാലു്. അതുകൊണ്ടു നടേത്തതിനെ കിഴി 

പ്യാല് ഇരുപത്തൊന്നേകാല്ക്കോലില് പൂറാ കൊടുക്കേണമെന്നറിക, 

കോല്നീളമെട്ടുമരമൊന്നിനതിന മുരട്ടെ- 

പ്പൊക്കം വിരല്ക്കു പതിനൊന്നു തലക്കലേഴ്ട് . 

തുക്കാകന്തലുവഴിനാലിലതൊന്പതിന്നാല് 

കോല്തുൂക്കിലെത്ര വരുമിന്നു കണ്ടി. അ 

മുരട്ടു പതിനൊന്നു വിരല് പൊക്കം. തലക്കലേഴചവിരല് പൊക്കം 

എട്ടുകോല് നീളം. അതു നാലു തതൃലീന്നാല് ഒരിക്കോല് നീളവും 

ഒരിക്കോല് രൂക്കുമായിട്ട് എത്ര കണ്ടിയുണ്ടെന്നു പറക. 

പൊക്കുംരണ്ടും തലക്കലും വിരല്വരു- 

ത്തിക്ടടിയദ്ിച്ചുടന് 

നീളം കോലിലതേററിയീന്നപൊളിയു- 

ന൬ആല്കൊണ്ടു മേററീട്തു” 

കോല്രൂക്കാക്കിയ കണ്ടിയാമതിനെ മു- 

വെടില്കിഴിച്ചരീടിനാ- 

ലിത്ഥം രണ്ടുടെയും കിഴിക്ക വിരലായ് 

നീളം പറഞ്ഞീടിനാല്. 0 

രണ്ടു തലക്കലെ പൊക്കവും വിരലാക്കി തങ്ങളില് ക്രട്ടിയദ്ധിച്ചു 

നീളമാകുന്ന കോലില് പെരുക്കി ഈന്ന തആലിന്െറ സാബ്വയിലും 

പെരുക്കി ഇരിപത്തുനാലില് കിഴിച്ചു ഒരിക്കോല് നീളമായി ഒരി 

ക്കോല് തൂക്കായുള്ള കണ്ടിവരും. നീളംശ്രടെ വിരലാക്കിപറകില് 

രണ്ടുവട്ടം ഇരുപത്തു നാലില് കിഴിച്ചേ കണ്ടിയ വു. ഇവിടെ മുരട്ടെ 

പൊക്കമാകുന്ന വിരല് പതിനൊന്നും തലക്കലെ പൊക്കമാകുന്ന 

വിരല് ഏഴും തങ്ങളില്ക്രട്ടിയാല് പതിനെട്ട്". അതിനെ അദ്ധിച്പാല് 

ഒമ്പതു“, അതിനെ നിളമാകുന്ന കോല് എടില് പെരുക്കിയാല് 

എഴുപത്തുരണ്ടു്”. അതിനെ ഈന്ന തആലിനെറ സംഖ്യയാകുന്ന നാലില് 

പെരുക്കിയാല് ഇരുതതറെറണ്പത്തെട്ട്'. അതിനെ ഇരുപത്തുനാലില് 

കിഴിച്ചാല് പന്ത്രണ്ടു്. അതു ഒരിക്കോല് നീളമായി ഒരിക്കോല് 

തുക്കായുള്ള കണ്ടി. 

1) 
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പടിയൊന്നിനു നീളമെട്ടകോലാം 

കനമെണ് വിരലുണ്ടളന്നു കണ്ടാല് 

ഇടമുണ്ടു വിരല് മുപ്പുതെന്നാല് 

അതുകൊളേളബണ്ടുകിലീച്ച എത്രയുണ്ടാം. ജ് 

ഒരു പടി എട്ടുകോല്നിളം, എട്ടുവിരല് കനം, മുപ്പതു വിരല് 
വിതി. അതിനു കോല്തരൂക്കമായിട്ട് ഏത്രകണ്ടി ഈച്ചയുണ്ടെന്നു 
പറക. 

വിരലാക്കിക്കനമിടവും 

തമ്മില് ക്രട്ടീട്ടനീലമാം കോലില് 

ഏററിട്ടെണ്മുന്നില്കിഴി 

കോല്രൂക്കാംകണ്ടിതത്രവന്നിട്ടം. 38 

വീതിയും കനവും വിരലാക്കി തങ്ങളില്ക്രടി നീളമാകുന്ന കോ 

ലില് പെരുക്കി ഇരു പത്തുനാലില് കിഴിച്ചാല് കോല്ത്ുുക്കമായുളള 

കണ്ടിലരും. ഇവിടെ കനമാകുന്ന വിരല് എട്ടും വീത് യാകുന്ന വിരല് 

മുപ്പതും തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് മുപ്പത്തെട്ടു. അതിനെ നിളമാകുന്നകോല് 

എടില് പെൽക്കിയാല് മുന്തൂററി നാല്ൃതു്. അതിനെ ഇരിപത്തു 

നാലില് കിഴിച്ചാല് പന്ത്രണ്ടരെയരക്കാലില് പുറമുണ്ടു. അതുകോല് 

(ഇവിടേയും ഒരു ഓല കാണുന്നില്ല) 

രു ഖാരികഠം. ഥു 

സമമായുള്ള നിലത്തു ചൊരിഞ്ഞു ക്ര്ധില്പക്രട്ടിയ നെല്ലിനെറ 

പുവട്ടിലേടം ചുററിപ്പിടിച്ചാലവപതുകോല് ചുറവണ്ട്. അതിനെത്ര 

ഖാരിയുണ്ടെന്നു പറക. 

ചൊരിഞ്ഞനെല്ലിന്െറ ചുവട്ടിലേടം 

ചുററിപ്പിടിച്ചാലതിലാറിലൊന്നു് 

അറിഞ്ഞുവഗ്ഗിച്ചയരത്തിലേററി- 

ട്റിഞ്ഞുകൊള്ളാ മതിനുള്ള ഖാരി. റ് 
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മത്തനിലത്ുതു ചൊരിഞ്ഞ ന്െല്ലിന്െറ ലുറവനില്മററമമളന്നു 

ആറില് കിഴിച്ചു അതിനെ വറ്ലില്ല ഉയരത്തില് പേരുക്കിയാല് ഖാരി 

വരും. ഉയരാം ലുറവ൨കൊണ്ടു പെരുക്കിക്കൊട്ളു.. അളന്നുകൊഠംകിലോ 

സൂക്ഷ്മം വരും. ഇവിടെ ചുററാകുന്ന അവപതിനെ ആറില് കിഴിച്ചാല് 

പത്തു്. അതിനെ വഗ്ലിച്ചാല് ൫൨. അതിനെ ഉയരമാകുന്ന തആആറില് 

പെരുക്കിയാല് അ൨നത൨. അതുഖാരിയാകുന്നതു”. ചുറ൨ വിരലാക്കിപ്പ 

റകിലാറൊന്നു വഗ്ഗിച്പയരമാകുന്ന കോലില് പെരുക്കി ഇരുപത്തുനാ 

ലില് രണ്ടുവട്ടം കിഴിച്ചാല് ഖാരിവരും. ഉയരംരൂടെ വിരലാകില് 

ഇരിപത്തുനാലില് മൂന്നുവട്ടം കിഴിച്ചേ ഖാരിവരൂ. 

1 ചെറനാഴികളിവനാലാം 

പ്രസ്ഥമതും നാലുകൊണ്ടതാഡകമും 

നാലാഡകമാം ദ്രോണം 

ദ്രോണം പതിനാവക്രടിയതൊരു 1 ഖാരി. 

എന്നുണ്ടല്ലോ മുന്പില് ചൊല്ലീട്ട്. അതുകൊണ്ടു ഖാരിയുടെ ഇട 

ങ്ങഴി അറിഞ്ഞു കൊള്ളു. അപ്പോഠം ഒരു ഖാരിക്ക് ഇരുതൂററമ്പത്താ 

റിടങ്ങഴി എന്നറിക. 

ലോരോടുചേത്തിട്ട ചൊരിഞ്ഞതിനെറ 

ലുറവണ്ടെടോ കണ്ടതു മുപ്പതും കോല് 

അകത്തുകോണില് ചൊരിയുന്ന നെല്ലിന് 
ലുററങ്ങളന്നാല് പതിനഞ്ചുകോലു് ് 

" ഈ കണക്കുപട്ടിക ഒന്നാം അദ്ധ്യായം ഭാഗത്തില് പറ 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

1 4 1൦ ൩6൦ 0 2166, (൨6 ൭൬൦ ലട കണ്ടി 407 
11061 ( 3 170൩൭൭ 1. കോല് നീളം, 1 കോല് ഇടവും, 1 കൊല് 

കുണ്ടുമുള്ള തിത്ഥപാത്രം ( 200 ഇടങ്ങഴി കൊള്ളന്നതു” ) അരിയളവു 

കുറിക്കുന്ന വലിയ താപ്പ”-_മരത്തിന്നു് കണ്ടിയെന്നപോലെ-__ഈ 
ഗ്രന്ഥകാരന്െറ കണക്ക് ഗുണ്ടര്ട്ടിന്േറതിനോടു” യോജിക്കുന്നില്ല. 
110101൩2 250 10൩! ബി 12൮൦ 327, 
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പുറത്തു കോണോടു പൊതിഞ്ഞുക്രടി 

ക്കിടന്നതി൯ ചുറ൨ ചുവട്ടിലേടം 
അളന്നുകോരു നാല്പതു മഞ്ചുമെന്നാല് 

പറഞ്ഞുകാണ്മുന്നിലുമുള്ളഖ”രി. ടി 

ചോരോടു ചേത്ര്തക്രട്ടിയ നെല്പിന്െറ ചുവട്ടിലേടം ചുറവ മുപ്പതു 

കോലണ്ടു' . അകത്തെ മുക്കില് ക്രട്ടിയ നെല്ലിന്െറ ചുറ൨ പതിനഞ്ചു 

കോല്. പുറത്തെ കോണില് പൊതിഞ്ഞുക്രട്ടിയ നെല്ലിന്െറ ചുറവ 

നാല്പത്തഞു കോല്. ഉമ്മുന്നുക്രട്ടത്തിലുമുമ്ള ഖാരികഠം വെവ്വേറെ 

പറക. *“* ചോരോടുപേത്തു ചൊരിഞ്ഞ ലുററതു രണ്ടില് പെരുക്കി 

ആറോടു വ്ഗിച്ചു ഉയരംകൊണ്ടു പെരുക്കീട്ടു അതു പാതിയാക്കിയാല് 

ഖാരി 7”. 7 

ചോരോടുചേത്ുത മ്രട്ടിയ നെല്ലിന്െറ ചുററിരട്ടിച്ചു ആറില് 

കിഴിച്ചു വഗ്ലിച്ചു ഉയരത്തില് പെരുക്കി അദ്ധിച്ചാല് ഖാരിവരും. 

ഇവിടെ പുററാകുന്ന മുപ്പുതിനെ ഇരട്ടിച്ചാല് അവപതുു്. അതിനെ 

ആറില് കിഴിച്ചാല് പത്തു. അതിനെ വഗ്ഗിച്ചാല് ൬൨. അതിനെ 

ഉ യരമാക്കുന്ന ആറില് പെരുക്കിയാല് അ൨തൂ൨. അതിനെ അദ്ധി 

പ്യാല്മുന്തൂറ്. അതു ഖാരി. 

അകത്തുകോണില് ചൊരിയുന്നതിന് ചു- 

റേറററീട്ടു നാലില് പുനരാറിലിന്താല് 

വഗ്ലിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുയരത്തിലേററി 

നാലില് കിഴിച്ചുള്ള തൂ ഖാരിയല്ലോ. ടട 

അകത്തെ മക്കില് ക്രട്ടിയ നെല്ലിനന്െറ ചുറവ് നാലില് പെരുക്കി 

തആആറില് കിഴിച്ച വഗ്ലിച്ചുയരത്തില് പെരുക്കി നാലില് കിഴിച്ചാല് 

ഖാരിവരും. ഇവിടെ ചുററാകന്ന പതിനഞ്ചിനെ നാലില് പെരുക്കി 

യാല് അവുപത്ര്. അതിനെ ആറില് കിഴിച്ചാല് പത്തു്. അതിനെ 

വഗ്ലിച്ചാല് ൬൨. അതിനെ ഉയരമാകന്ന ആറില് പെരുക്കിയാല് 

അ൨തൃ൨. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് തൂററമ്പതു ഖാരിയുണ്ടെ 

ന്നറിക, 
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പുറത്തുകോണില് ചൊരിയുന്നനെല്ലിന് 

വുററിനെറ മുന്നൊന്നതിനോടുക്രട്ടി 

ആറൊന്നു വഗ്ലിച്ചുയ രത്തിലേററി 

ടുതിന്െറ നാലൊന്നു കളഞ്ഞുഖാരി. ഉ 

പുറത്തു മുക്കില് ക്രട്ടന്ന നെല്ലിനെറ ചുററളന്നു അച്ഛററിന്െറ 

മുന്നൊന്നതില് ക്രടെക്രട്ടി ആറില് കിഴിച്ചു വദ്ഗിച്ച ഉയരത്തില് ചെ 

രുക്കിയാലുണ്ടായതിനെറനാലൊന്നു കളഞ്ഞാല് ഖാരിവരും. ഇവിടെ 

പുററാകുന്ന നാല്പത്ത ഞ്ചിന്െറ മുന്നൊന്നു പതിനഞ്ചു”. അതുക്രുടെ 

നാല്ത്തഞ്ചില് ക്രട്ടിയാല് അവപതുു്. അതിനെ ആറില് കിഴിച്ചാല് 

പത്തു. അതു വഗശ്ലിച്ചാല് ൬൨൪. അതിനെ ഉയരമാകുന ആറില് 

പെരുക്കിയാല് അ൨ത൨്. അതില്നിന്നു അതില് നാലൊന്നാകുന്ന 

തൃററമ്പതു കളഞ്ഞാല് നാത്തററമ്പതു ഖാരിയാകുന്നതു”. ഇങ്ങിനെ 

ചൊരിനെല്ലിന്െറ കണക്ക്. 

ഭാഗാ പി 

ഇനി കിളയുടെ കണക്കു ചൊല്ലുന്നു. 

നാല്ക്കോല് നിളമിടം മുക്കോ- 

ലരയാം കഴി ഏഴുകോല് 

ഇക്കിണറൊക്കുഴിക്കുമ്പോറം 

കോല്ക്കനം കിളയെത്രയാം. ് 

നാല്ക്കോല് നിളവും മുക്കോലര ഇടവും ഏഴുകോല് കണ്ടു 

മുതള്ളറരു കണവ കഴിക്കുമ്പോഠം എത്രകോതല്ക്കനമണ്ടെന്നു പറക. 

ഇടവും നീളവും തമ്മില് 

പെരുക്കിട്ടതിനെ പുനഃ 

കണ്ടുകൊണ്ടു പചെരുക്കുമ്പോ- 

ളൂണ്ടാം കോല്ക്കനമാം കിള. 9 
ക്ട്? 

നീളവുമിടവും തങ്ങളില് പെരുക്കി കണ്ടുകൊണ്ടും പെരുക്കിയാല് 
കോല്ക്കനംവരും. ഇവിടെ നീളമാകുന്ന നാലും ഇടമാകന്ന മുന്നരയും 
തങ്ങളിരു പെരുക്കിയാല് 14. അതിനെ കണ്ടാകന്ന ഏഴില് പെരുക്കി 
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യാല് തൊണണ ടുന്ൃറെറട്ട്. അതു കോരുക്കനമാകുന്നതു”. കോല്ക്കനവും 
കണ്ടിയും നാ 

നിീളംകോല്പതിനെട്ടു വീതി പതിനാ- 
റാഴ്ം സഖേ പത്തുകോല് 

നാലണ്ടവ്വിലിറങ്ങവാനിതിനൊതു 
ക്കെല്ലാടവും തുല്യമായ്. 

നീളംകണ്ടിടവും ക്രമേണ കറയും 
നാലിന്നു മിരണ്ടുകോ- 

ലെന്നാതു കോല്ലന മാസ്ത്കരുന്ന കിളചൊൊ 
ല്പീടക്കുളത്തിന്നെടോ. 9 

പത്തുകോലാഴിമായുള്ള കളത്തിന്നു എല്ലായിലും മേലെ ഒതുക്ക് 
പതിിനെട്ടുകോല് നീളവും പതിനാവ കോല് ഇടവും ഇരിക്കോല് കണ്ടു 
മുണ്ടു്. അതിനു കീഴേത്” പതിനാ കോല് നീളവും പതിനാവ൨കോല് 
ഇടവും ഇരിക്കോല് കണ്ടുമുണ്ടു്. മുന്നാമത്തതിനു 7" നാല്ക്കോല് നീളവും 
പന്ത്രണ്ടു കോരു ഇടവും ഇരിക്കോല് കണ്ടുമുണ്ടട്”. നാലാമതു പര്തൂണ്ടു 
കോല് നീളവും പത്തുകോല് ഇടവുമണ്ടു്, അതില് കീഴേടം സമനില. 
അതു പത്തുകോല് നീളവും എട്ടുകോലിടവുമുണ്ടു്”. ഇതിന്െറ കോല് 
ക്കനമെത്രയെന്നു പറക. 

സ്ഥാനങ്ങളെത്ര എന്നോത്തി- 

ട്ട്വററില് സംഖ്യയയൊക്കവേ 

ക്രടിസ്ഥാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു 

കിഴിച്ചാല് നിരവൊത്തിടും. 4 

വേറേനിളവുമിടവും 

നിരവുവരുത്തിപ്പെരുക്കുകവതമ്മില് 

പിന്നെയതാഴ്ംകൊണ്ടു 

പെരുക്കിടുകവനാസാംഖ്യകോല്ക്കനുമാം. 4 

7 പതിനാലുകോൽ 
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ഒതുക്കിന്െറ സംഖ ് യെത്രയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു അവററിന്െറ വെധ്വേ 

റെയയളള നീഒമൊക്കെ തങ്ങളില് ക്രടി ഒതുക്കിനെറ സാധ്ധ്യകൊണ്ടു 

കിഴിച്ചാല് നിരവുവരും. എടത്തിനുമില്സ്രാതന്നെ ഒതുക്കിനെറ 

വെവ്വേറെ ഉളള എടങ്ങളൊക്കമുട്ടി ഒതുക്കിനെറ എണ്ണം 

(ഇവിടേയും ഒരു ഓലകാണുന്നില്ല.. 

പെരുക്കി നാലില് കിഴിച്ചു നീളത്തില് പെരുക്കി മൂന്നില് കിഴിച്ചാല് 

വരുന്നതു” കണ്ടിയാകുന്നതു്. നിലത്തുചൊരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നെല്ലി 

ന്െറ ചുറവം ഉയരവും അളന്നാല് ഈവണ്ണം ഖാരിവരുത്താം. ഇങ്ങിനെ 

കഴിക്കതാ൯ പടക്കതാന് വേണ്ടുകില് കോല്ക്കനവും വരുത്താ.. ഇവിടെ 

പുററാകുന്ന നാല്പത്തുനാലിന്െറ വിട്ടം പതിന്നാല്. അതും നാല്പത്തു 

നാലും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് അ൨തറെറാരുപത്താറ്. അതിനെ 

നാലില് കിഴിച്ചാല് 121. അതിനെ നീളമാകുന്ന എട്ടില് പെരുക്കി 

യാല് ആയിരത്തി ഇരുത്തററി മപ്പത്തുരണ്ടു്. അതിനെ മൂന്നില് കിഴി 

ച്ചാല് നാതൃറൊരുപതില് പുറമുണ്ടു”. അതു കണ്ടി. ചുറു വിരലാ 

കില് വട്ടവും വിട്ടവും തങ്ങളില് പെരുക്കി നാലില് കിഴിച്ചു നീളം 

കോലില് പെരുക്കി മൂന്നില് കിഴിച്ച് ഇരുപത്തുനാലില് രണ്ടുവട്ടം കിഴി 

പ്യാല് പിന്നെ അവ രഞ്ടു്രട്ടവും തങ്ങളില് പെരു(൫൭. എന്നാലപ്പെ 

രുക്കങ്ങറം മുന്നു ക്രട്വും തങ്ങളില് പെരുക്രു. അതിനെ ആറില് 

കിഴിച്ചു ആഴംകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് കോല്ക്കനം വരും. ഇവിടെ 

മേലേ നീളം പന്ത്രണ്ടും ഇടമാകന്ന പത്തും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

തൃററിരിപതു”. കീഴെ നീളം ആവം ഇടം അഞ്ചും തങ്ങളില് ചെരു 

ക്കിയാല് മുപ്പതു. പിന്നെ മേലെ നീളം പന്ത്രണ്ടും കീഴേ നീളം തവം 

തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് പതിനെട്ട്. പിന്നെ മേലേ ഇടം പത്തും കീഴെ 
ഇടം അഞ്ചും തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് പതിനഞ്ചു. അപ്പുതിനഞ്ചും പതി! 

നെട്ടും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ഇരുതൃൂറെറഴപതു”. ആതും നടേത്തെ 

പെരുക്കങ്ങറം രണ്ടും തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് നാതററിരുപതു”. അതിനെ 

ആറില് കിഴിച്ചാല് എഴ്പതു”. അതിനെ ത്തഴമാക്കുന്ന ഏഴില് 

പെരുക്കിയാല് നാന്തററിത്തൊണ്ണ്ണവ്. അതു കോല്ക്കനമാകന്നതു”. 
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വട്ടമായ കിണററിനെറ 

൧)റ൨നാല്പത്തു നാലുകോല് 

എട്ടുകോലു 

(ഇവിടെയും ഓല കാണുന്നില്ല.) 

കോല്ക്കനം വരും. ഇവിടെ വട്ടത്തിന്െറ പാതിയാകുന്ന ഇരുപത്തു 
രണ്ടും വിട്ടത്തിന്െറ പാതിയാകുന്ന ഏഴും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 
തആററയ്മ്പത്തുനാലു”. അതിനെ ആഴമാകന്നഎട്ടില് പെരുക്കിയാല് 
തആയിരത്തിരുത്തററി മുപ്പത്തിരണ്ട്. അതുകോല്ക്കനം. 

ആഴ്ംകോലൊമ്പതാളൊമ്പതുപണവുമതിന്നൊമ്പ- 

തെന്നാലൊരുത്ത൯ 

താനേ വന്നിട്ട മീതെ കിണവടനൊരു കോലും കഴി- 

ച്ചേച്ചുപോയാല് 

രണ്ടാമന് വന്നതിന്കിഴഴകിനൊടൊരുകോലും-- 

കുഴിച്ചാനിവണ്ണം 

താന്താനെപ്പ്യോയ് കഴിച്ചാലതിനു പണമെടോ 

ചൊൽക മേല് കീഴറിഞ്ഞു'. 11 

ഒമ്പതുകോലാഴമുളെളാരു കിണറ് ഒമ്പതുപേര്ക്രടി കഴിക്കുമാ 

റെന്നും ഒമ്പതുപണം ക്രലിയെന്നും ഒത്തുപോയതിന്െറ ശേഷം അതി 

ലൊരുത്തന് താനേവന്നു മുമ്പില് ഒരിക്കോലും കഴിച്ചേപ്പുപോയാന്,. 

രണ്ടാമതു മറെറാരുത്തന്വന്ന് അതിന്െറ കീഴൊരിക്കോല് കുഴി 

ച്ചാ൯. ഈവണ്ണുമൊമ്പതുപേരും താന്താനെവന്നു ഓരോകോല് കുഴി 

ച്യാല് അപ്പോം കിഴ്പ്പട്ട കീഴ്പ്പട്ട" കഴിച്ചവക്കു പണം ഏറെ 

ഏറെ ഉണ്ടാം. എന്നാല് എത്തശ്ശൂപണം കൊടുക്കാമെന്നു പറക, 



ആറാം അദ്ധ്യായം 9], 

ക്രടീട്ടാദി തുടങ്ങിയങ്ങതിനൊടുക്ക- 

ത്തോളമുള്ളെ ണ്ലവും 

 തസ്തിന് സങ്ംലിതം കണക്കെ തൃകയായ് 

വെച്ചേപ്പു വെവ്വേറെയും 

വെച്ചാല്ച്ചയൊന്ന പണത്തിലേററി 

യവയോരോന്നേ കിഴിച്ചീടെടോ 

വെവ്വേറെ തുകകൊണ്ടതിങ്കല് വരുമെ- 

ല്യാക്മം കൊടുക്കേണ്ടത്. 2 

 സമംലിതാ പാലെ ഒന്നു, രണ്ടു്, മുന്നു", നാല് എന്നുതുടങ്ങി 

അതാതിന്െറ കഒടുക്കത്തോളമുള്ള സാബ്പയകറം തങ്ങളില്ക്രട്ടി തുക 

യാക്കി വെച്ചേപ്പു. പിന്നെ ഒന്നു തുടങ്ങിയുള്ള എണ്ണങ്ങറം വെവ്വേറെ 

വെച്ചു ഓരോന്നേയായുള്ള പണത്തില് പെരുക്കി തുകകൊണ്ടു കിഴി 

ച്രാല്വെവ്വേറെയുള്ള സംഖ്യകഠം വരും. ഇവിടെ ഒന്നു്, രണ്ടു മൂന്ന് 

എന്നു തുടങ്ങി ഒമ്പതോളം കരട്ടി നാല്പത്തഞ്ച് തൂകയാക്കി വെച്ചേപ്പ. 

പിന്നെ ഒന്നിനെ പണത്തിന്െറ സംഖ്യയാകുന്ന ഒമ്പതില് പെരുക്കി 

യാല് ഒമ്പതൃതന്നെ. അതിനെ തുകയാകുന്ന നാല്പത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് 

നാലുമാവുണ്ടു. പിന്നെ രണ്ടും പണം ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കി 

യാല് പതിനെട്ട്. അതിനെ തുകയാക്കുന്ന നാല്ലത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് 

എട്ടുമാവുണ്ടു. പിന്നെ മൂന്നും പണമാകുന്ന ഒ്പതും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയാല് ഇരുപത്തേഴു”. അതിനെ തുകയാകുന്ന നാല്പത്തഞ്ചില് കിഴി 

ച്ചാല് പന്തിരണ്ടുമാവുണ്ടു പിന്നെ നാലും പണമൊമ്പതും തങ്ങളില് 

പി മേല്ലോട്ടും കിക്ലോട്ടുമുളള എണ്ണം അറിയപ്പോക 
മെങ്കില്, യോഗവിയോഗങ്ങറം സിദ്ധിക്കും. ഈ യോഗവിയോഗങ്ങളെ 

സാകലിതവ്യവകലിതങ്ങറം എന്നു ചൊല്ലുന്നു." യുക്തിഭാഷാ ഭാഗം 4. 

€ ആദ്ധയസ്ഥാനാല് സമാ ഭയ കയ്യാല് യോഗാന്തരേക്രമാല് 

രാശേരല്പതരസ്വ്യാന്ത്വ) സ്ഥാനാദുല്മക്രമതോപിവാ.?? 

(തന്തൂസംഗ്രഹം) 

൧1111൩൬9 009൦൭൨൩൭ (കണക്കു്” വ്യവസ്ഥ.) 
(സ൮067 2൭൧൦ 1098. 

11 



൫2 കണക്കുസാരം 

പെരുക്കിയാല് 806. അതിനെ 42ല് കിഴിച്ചാല് 16 മാവുണ്ടു്. പിന്നെ 
അഞ്ചും പണമൊയബ്ചതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് നാല്പത്തഞ്ച്. അതി 
നെ നാല്ലത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് ഒരു പണമണ്ടു. പിന്നെ ആ൨൮൦ 
ഒവ്വതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് അമ്പത്തുനാലു”. അതിനെ നാല്പത്ത 
ഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് ഒരു പണവും നാലു മാവുമുണ്ടു്'. പിന്നെ ഏഴും പണ 
മൊമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് അവപത്തുമുന്നു. അതിനെ 
നാല്പത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് ഒരു പണവും എട്ടുമാവുമുണ്ടു'. പിന്നെ 
എട്ടും പണമൊമ്പത്ും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് എഴുപത്തുരണ്ടു് 
അതിനെ തുകകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് ഒന്നരപ്പണവ്യാ രണ്ടുമാവുമുണ്ടു്. 
പിന്നെ ഒമ്പതും പണം ഒമ്പതും തമ്മില് പെരുക്കിയാല് എണ്പ 
ത്തൊന്ന്. അതിനെ തൃകകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് ഒന്നേമുക്കാല് പണവും 
ഒരു മാവുമുണ്ടു. അവജെല്ലാം തമ്മില് ക്രൂട്ടിയാല് പണം ഒമ്പതു". 

ഒമ്പതു കമ്പു കരിമ്പിനു 

പണവുമതിന്നൊമ്പതാകിലമ്പോട്* 

മധുരവിശേഷം മേല്കീഴ്കണ്ടാ 

ലോരോന്നിനെത്രപണമുണ്ടാം. 19 

ഒരു കരമ്പിനു ഒമ്പതു കമ്പുണ്ടു്. അതിനു ഒമ്പതുപണം. കീഴ്? 

പെട്ടു കീഴ്പെട്ട്” മധുരമേറകകൊണ്ടു വിലയ വിശേഷമണ്ട്. 
അപ്പോഴോ കമ്പിനെത്ര പണമുണ്ടെന്നു പറക. അതിനു നടേത്തേപ്പോ 

ലെത്തന്നെവരുത്തേണ്ടു. ഇവിടെ ഒന്നു തൂടങ്ങി ഒമ്പതോളം ക്രടിയാല് 

406. അതു തൂകയാകുന്നതു”. പിന്നെ ഒന്നും പണമാകുന്ന ഒമ്പതും 

തമ്മില് പെരുക്കിയാല് ഒമ്പതുതന്നെ. അതിനെ തുകയാകുന്ന നാല്ല 

ത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് നാലുമാവുണ്ടു. പിന്നെ രണ്ടും പണമൊമ്പതും 

തമ്മില് പെരുക്കി 45 ല് കിഴിച്ചാല് എട്ടമാവുണ്ടു". പിന്നെ മൂന്നും 

പണം ഒമ്പതും തമ്മില് പെരുക്കി തുകയാകുന്ന നാല്ലത്തഞ്ചില് കിഴി 

ച്ചാല് 12 മാവുണ്ടു്". പിന്നെ നാലും ഒമ്പതും തമ്മില് പെരുക്കി 

40 ല് കിഴിച്ചാല് പതിനാവമാവുണ്ടു്. പിന്നെ അഞ്ചും ഒമ്പതും 

തമ്മില്പെരുക്കി തുക നാലൃത്ത.ഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് ഒരുപണമുണ്ടു'. 

പിന്നെ ആറാ ഒമ്പതും തമ്മില് പെരുക്കി നാലൃത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് 

ഒരു പണവും നാലുമാവുമുണ്ടു്. പിന്നെ ഏഴം ഒമ്പതും തമ്മില് 



പെരുക്കി നാല്പത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് ഒരു പണവും എട്ടുമാവുമുണ്ടു. 

പിന്നെ എട്ടും ഒമ്തും തമ്മില് പെരുക്കി നാല്പത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് 

ഒരു പണവും ഉണ്ട്ട്. മാവുമണ്ടു്. പിന്നെ ഒമ്പതും പണം ഒമ്പതും 

തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് എണ്പത്തൊന്ന്. അതിനെ തൂകയാകുന്ന 

നാല്പത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് ഒന്നേമുക്കാല് പണവും ഒരു മാവുണ്ടുട്. ഇവ 

എല്ലാംക്രടി ക്രട്ടിയാല് ഒമ്പതു പണമുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ കിളയുടെ 

കണക്കു്. 

ഭാഗം 5 

ഇനി പടുക്കുന്ന കണക്കു ചൊല്ലുന്നു. 

നാല്ലേ്നാലും വിരലൊമ്പതുണ്ടു തറനീളം 

വീതി മുക്കോലുടന് 

മുന്നല്ലോ പിന്പൊക്കമമ്പിലൊരുകോ. 
ലെന്നാല് പടുക്കുംവിധൌ. 

പൊക്കത്തില് വിരലഞ്ചു കല്ലിനിട- 

മേട്ടുണ്ടാ മരക്കോലതി൯ 

നിളം ചൊല്പിവ എത്രകൊണ്ടു തറ 

തീക്കാമത്തളം വേറെയും. 1 

വേട്ടക്കരുമകന്െറതാനജ്യപ്പനെറതാന് ത്രീകോവില്ക്കു്” തറയുടെ 
നിളം നാല്ക്കോലെ ഒസ്പതിറവവിരല്. എടം മുക്കോലെ മുവിരല്. തറ 
യുടെ ഉയരം ഒരിക്കോല്. അത്തറപടുപ്പാന് അരക്കോല് നീളത്തില് 
എട്ടുവിരലിടത്തില്. 

൫ ൭ ൭ 

(ഇവിടെയും ഓലകാണുന്നില്ല.) 

പതിനഞ്ചു”. അതു മുററാകുന്നതര്. പിന്നെത്തറ 
യുടെ ഉയരമാകുന്ന ഒരിക്കോലെ കല്ലിന്െറ ഉയരമാകനന വിരല് 
അഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് അഞ്മുതന്നെ. അതിനെ ധുററാകുന്ന പതിന 
ഞ്ചില് പെരുക്കിയാല് എഴുപത്തഞ്ചു”. 



84 കണക്കുസാരം 

(ഇവിടേയും ഓല കാണുന്നില്ല.) 

ഇനി വട്ടവും വിട്ടവും വരുത്തുവാന് ചൊല്ലുന്നു. 

ആയിരത്തൊരുത്തററി൯കോല് 

വട്ടമുള്ള തിനെത്രയാം 

വിട്ടമെന്നു സഖേചൊല്ക 

വിട്ടം കൊണ്ടുള്ള വട്ടവും. 1] 

ആയിരത്തൊരുനത്ത൮കോല് വട്ടമുള്ള തിനെത്ര വിട്ടുമുണ്ടെന്നും 

ഉണ്ടാക്കിയ വിട്ടത്തിന്െറ വട്ടമെത്രയെന്നും പറക. 

ഏഴില് പെരുക്കീട്ടിരിപത്തുരണ്ടില് 
കിഴിക്ക വട്ടത്തിനെ വിട്ടമുണ്ടാം 

വിട്ടത്തെ ഏററീിട്ടിരിപത്തുരണ്ടില് 

കിഴിച്ചിടേഴാലതു വട്ടമല്ലോ. 9 

14 വട്ടത്തെ ഏഴില് പെരുക്കി ഇരിപത്തുരണ്ടില് കിഴിച്ചാല് വട്ട 

ത്തിനെറ വിട്ടമുണ്ടാം. പിന്നെ വിട്ടത്തെ ഇരിപത്തുരണ്ടില് പെരുക്കി 

ഏഴില് കിഴിച്ചാല് വട്ടത്തിന്െറ വിട്ടമുണ്ടാം. ഇവിടെ വട്ടമാകനാ 

ആയിരത്തൊരുത്തററിനെ ഏഴില് പെരുക്കിയാല് ഏഴായിരത്തെഴു്തവ്. 

അതിനെ ഇരിപത്തുരണ്ടില് കിഴിച്ചാല് മന്നതൂററമ്പതു”. അതു ആയി 

രത്തൊരുത്തററിനെറ വിട്ടമാകുന്നതു”. പിന്നെ അതിന്െറ വട്ടമുണ്ടാക്കു 

വാന് വിട്ടമാകുന്ന മുന്തൂററമ്പതിനെ ഇരുപത്തുരണ്ടില് പെരുക്കി 

യാല് ഏഴായിരത്തെഴ്ടിനൂറ്. അതിനെ ഏഴില് കിഴിച്ചാല് ആയിര 

ത്തൊരുത്തറ൨്. അതു വട്ടമാകുന്നതു്. 



ആറാം അദ്ധാ ച്ായം 30 

1 നമ്മരാഃജ്യയന വട്ടത്തെ 

പെരുക്കി സ്ത്ൂരളാം എന്നു് (ഗവും) 

കിഴിച്ചാല് സൂക്ഷ്മമാം വിട്ടം 2൨ 
വട്ടത്തിനു മറിച്ചുമാം. 6 

വട്ടത്തെ ആയിരത്തിരുതതററമ്പതില് പെരുക്കി മുവായിരത്തി 

ത്തൊള്ളായിരത്തിരുപത്തേഴ്തികൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് വിട്ടം സൂക്ഷ്മമായിട്ടു 

വരും. പിന്നെ ഇതിന്െറ വിപരീതമായിട്ട്” മുവായിരത്തിത്തൊള്ളാ 

യിരത്തിരുപത്തേഴുകൊണ്ടു പെരുക്കി തആയിരത്തിരുതതററമ്ഖതില് 

കിഴിച്ചാല് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുവരും. 

$ ലകടംകൊണ്ടു വട്ടത്തെ- 

പ്പെരുക്കിക്കിഴി | ശമ്മഗൈഃ 

വിട്ടമാം സുൂക്ഷ്യമായ് വട്ടം 

വരുത്താം വിപരിതമായ്. 4 

ഇങ്ങിനെ വട്ടവും വിട്ടും വരുത്തും പ്രകാരം. 

1 * നമ്മരാജ്യം? ന -- (0. മ. രട:5.യ 1 -- 1960. 

2 *സരളാംഗ? മായാലേ ശരിയാകുന്നുള്ള. സ --?7. ൪-9. ഉ: 

ഇവിടെ മുവായിരത്തിത്തൊളളായിരത്തിരുപത്തേഴ് വരണം. മുന്നു 

എന്നക്കം കിട്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരക്ഷരം കൊടുക്കണം. 

നമ്മരാജ്യമെന്നും സരളാം (ഗ) മെന്നും പരല്പ്പേരാകുന്നതു്. 

₹ ലകടം -- 118. “1 ശമ്മഗം -- 900, 
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കണക്കുസാരം ശ്ലോകാനുക്രമണിക, 

ദ്ല്രോകം 

അകത്തുകോണില് 

അക്കോല് നാലൊരു 

അകിലഞ്ചു പണത്തിന് 

അങ്ങോട്ടുപത്തു 

അമങ്ങോട്ടക്കുകൊടുത്ത 

അഞ്ചേകാല് കു 

അണുവിരിപത്തൊ 

അനുരൂപോമുനി 

അപ്പോഴുണ്ടായ 

അമ്പത്തഞ്ചുപണത്തുക്കം 

അംശാതങ്ങളില് 

അയ്യാണ്ടിനു പലിശ 

അരി നാലരക്കു 

ആണ്ടിനതീരാറാ 

ആണ്ടിന്മുന്നൊന്നു 

ആണ്ടുരണ്ടിനറി 

ആണ്ടൊന്നിനു 

ആണ്ടോരോന്നിനു 

ആയിരത്തൊരു 

ആടറേകാല്ക്കോല്ക്കിരി 

തആആഴ്ംകോലൊമ്ച 

ഇടവും നിളവും 

ഇരിപതു മുത്തിനു 

ഈന്നിരിക്കും മരത്തിന്െറ 

ഉണ്ടാക്കാം മുതലും 

ഭാഗാ 

70 

0 

41 

41 

29 

]] 
51 
54 
7 
റ്റ 
ഉ] 
| 
9൫ 
10 
ഉ 
ലൂ 
394 
88 
രി 
7? 
൫0 
67 
9 



ശ്ലോകം 

ഉരുണ്ടു നിണ്ടിട്ടൊരു 

എടിടങ്ങഴി 

എടിടങ്ങഴികൊള്ളന്ന 

എടിനുരണ്ടല്ലോ 

എട്ടുകഴഞ്ചിനു് 

എട്ടുമാറവള്ള പൊ൯ 

എട്ടുവയസ്ത്റൊരുപത്ു 

എണ്പത്തഞ്മുപണ 
എണ്പത്തഞ്ചുവയസ്സാ 

എള്ളളെ ടിന്െറകന 

ഏകംദശശത 

ഏഴില് പെരുക്കി 

ഏഴില് പെരുക്കീട്ട് 

ഒമ്പതുകമ്പു് 

ഒന്നിന്നിരുപതുമാവാ 
ഒന്നിന്നത്ഭുതമെന്നാം 

ഒന്നങ്ങോട്ടകൊടുത്തു 

ഒന്നും രണ്ടും മുന്നും 

ഒന്നിന്നിരുപതു് 

ഒന്നുപത്ത തആറൊടാ 

ഒരു നെല്ലിന്മണി 

ഒഓഷധശാസ്ര്രേ 

കണ്ടിക്കുചൊല്പിയ 

കണ്ടിക്ക് ചൊല്ല് 
കര്പ്പൂരം പലമേഴിര 

കഷം രണ്ടിനു 

കാണം പത്തിനു 

കീഴുമാകാണിയുടെ 

കീഴ-മാവഞ്ചിന് 

ഭാഗാ 

07 

4 

90 

98 

94 
93 

46 
90 



ശ്ലോകം 

കിഴ്മാററില്രുക്ക 

കണ്ടും നിളവു 

ക്രടാപ്പോലെ 

ക്രടിട്ടാദി 
കരട്ടീട്ടുണ്ടായമാററ'ല് 

ക്രടിത്തക്കങ്ങളെല്ലറം 
കൊത്തുകറം മുന്നുണ്ടേഴിന് 
കോടിമഹാകോടി 

കോടിപതിന്കോടി 

കോലുകറം നഗരംതോവ൮വം 

കോല്നീളവുമെട്ട 

ഗ്രന്ഥേകണക്കു 

ചതുയ്യ ,ഗമായിര 

ചതുയയഗമിതു 

ചത്തരണുവെന്നുണ്ടാ 

ചന്ദനമെട്ട്പണ 

ചില്ലാനം പെവവാളു് 

ചില്ലാനമായ് പിള്ള. 

) മുററിപ്പിടിച്ച 

ചെമ്പുമുപ്പതൂപല 

. ചെറനാഴിക 

ചെറവനാഴികളിരു 

ഖെവുനാഴികളില 

ചൊരിഞ്ഞ നെല്ലിന്െറ 
ചോരോടുചേത്തിട്ടു 

ചോരോടുചേത്തു 

േരദാകൊണ്ടു 
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തുക്കങ്ങളേവം 

തുക്കംതാന്മാററി 

തൂക്കം പത്തിനുപണ 

തൂക്കം മാറെറാമ്പതു് 

തൂക്കം വിലയുമറിഞ്ഞാല് 

തൂമരത്തിന്ന് 

നമ്മരാജ്പ്യേന 

നാലുപണത്തിനു 

നാല്ക്കോല് നീള 

നാല്ലേക്റാലാ 

നാലത്തഞ്ചുമാററില് 
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നിരലൊക്കുന്നിടവും 

നീളംകോല് പതിനെട്ടു 

നിീളംമുളം പത്തിട 

നിളവൃമിടവും 
നെല്ലങ്ങോട്ടരി 

നെല്ലെട്ടതുണ। 

പടിയൊന്നിനു നീള 

പടിനെറനിളം 

പഞത്തിനീരെടടിനു 

പണമിടപത്തിനു 

പണമിടപതിനെട്ടാ൯ 

പണമിടകളതിനെറ 

പണമിടകളതെല്ലാം 
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ദ്ര്രോകം 

പണമെട്ടിനു 

പണം മുപ്പതി 

പതിനാവപഞത്തിന് 

പത്തമ്പുകൊണ്ടു 

പത്തിങ്കന്നെത്രകാത 

പത്തിനുകൊത്തില്ലല്ലോ 

പത്തില്പെരുക്കീട്ട 

പത്തുപണത്ത്തക്കത്തിനു 
പത്തുമാറവള്ള പൊന് 

പത്തെടങ്ങഴിനെല്ലിപ്പോറം 

പന്ത്രണ്ടുനിളവും 

പുറത്തുകോണില് 
പ്റത്തൃകോണോടു 

പുഴുകെട്ടപലത്തിന 

പെവവാളാലപ്പിള്ള. 

പെവവാളായവയെല്ലാം 

പെവവാളേവന്തോവം 

പൊക്കാരണ്ടും 

പൊക്കം വീതിയിലേറവ 

പൊക്കവും വീതിയും 

'പൊന്നും പണത്തിനു 

പൊന്നാവമാററില് 
പ്രമാണമാകുന്നതു 

പ്രമാണേനഫഫലം 

മാവിരുപത്തൊന്നാ 

മാററന്തരംകൊണ്ടു 

മാററന്തരിച്ചതില് 

മാററാവണ്ടായപൊ 

മാറവാഠ പണത്ത്രക്കധും 

മാറവ൮൦ പണത്തതകക്കവും 
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ശ്ലോകം 

മാറവള്ള തിലമ്പതു 

മാറവള്ള തിലഞ്ചു 

മാറെറല്ലാം വെവ്വെറെ 

മാറേറ്റിളള തിലൊട്ടും 

മാറെറാമ്പതുണ്ടായ 

മാസവൃയമാണ്ടു 

മാസേശതസ്വ 

മുക്കോണായ 

മുക്കോണായ് പറവ, 

മുക്കോണായ നിലത്തു 

മുത്തിന് സാബ്വയകളേക്കാഠം 

മുന്തൃവ൨മാങ്ങ 

മുന്തൃററവപത്തഞ്ചേകാരു 

മുപ്പതുപണമിട 
മുന്നില് ചൊന്നതു 

മുന്തററവപതു 

മുന്നേമുക്കാല് 

മേല്ക്കിഴ്വണ്ണ 

രണ്ടുപല്ലായകാളക്കു 

രണ്ടേകാല് വിരതകണ്ടായ്' 

ലകുടാകൊണ്ടു 

വത്സരം മുന്തൃററവപതു 

വടത്താല് വിട്ടമേററീ 

വട്ടത്തിന്െറ പാതിയില് 

വണ്ണം ലുററി 

വയസ്സ്റങ്ങേവംതോരം 

വയ്സ്സുമപ്പതുണ്ടാകും 

വിപരീതം ക്രിയലെയ് വു 

പിരലാക്കിക്കനമിടവും 

വിരലും മാറവമറി 
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ശ്ലോകം 

വീപ്പ്യാറിനുവിനനാ 

വെട്ടിപ്പൊഴിച്ചതിനിടം 
വെല്പംകണക്കെ 

വെള്ളിയും ക്രടിയാല് 

വെള്ളിരണ്ടു പണത്തുക്കം 

വെവ്വേറെതനന്െറ 

വേറെനിളവു 

ശംഖ ഗജലധിയു 

ശാസ്ര്രോക്തമല്ലാതെ 
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